
  

 

Punkt 4b 
Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 

 

Maersk Energy Marketing A/S klager over 
transporttarif i opstrømssystemet Tyra – Nybro  

Resumé 

1. Denne sag forelægges Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet 

træffer afgørelse om, at de opstrømstariffer, som DONG Naturgas A/S har 

opkrævet i perioden juli 2011 til oktober 2012 hos Maersk Energy Marke-

ting A/S, har været for høje, hvorfor DONG Naturgas A/S påbydes at ned-

sætte tarifferne til et niveau på 5-7 øre/m
3
. 

2. Energitilsynet skal tage stilling til, hvorledes opstrømsbekendtgørelsens 

bestemmelser om, at priserne skal være rimelige, skal fortolkes. 

3. DONG Naturgas A/S ejer opstrømsrørledningsnettet fra Tyra platformen 

i Nordsøen til Nybro gasbehandlingsanlæg på den jyske vestkyst. Maersk 

Energy Marketing A/S erhverver naturgas på platformene i Nordsøen, 

transporterer dette videre til land med henblik på videresalg på engrosmar-

keder i Danmark, Holland og Tyskland.  

4. Ved beslutning af 20. juni 2011 har Energitilsynet tilkendegivet, at et ta-

rifniveau på op til 7 øre/m
3
 opfylder opstrømsbekendtgørelsens bestemmel-

ser om, at tarifferne skal være rimelige. 

5. DONG Naturgas A/S havde før Energitilsynets tilkendegivelse et tarif-

niveau på ca. 13 øre/m
3
, og efter tilkendegivelsen har DONG Naturgas A/S 

nedsat tarifferne til godt 10 øre/m
3
. Samtidig har selskabet opdelt tarifferne i 

volumen/kapacitet, hvilket betyder, at 3. parts brugere, som anvender sy-

stemet, for den del af tarifferne, der udgør volumen-elementet, alene opkræ-

ves for den flowede mængde. For kapacitetselementet opkræves kunderne 

den bookede kapacitet, uanset om denne anvendes eller ej. Tidligere havde 

DONG Naturgas A/S en ren kapacitetstarif. 

6. Maersk Energy Marketing A/S har oktober 2011 henvendt sig til Energi-

tilsynet og klaget over tarifniveauet. Selskabet finder, at tarifferne ikke bør 

overstige 2,777 øre/m
3
. Dette er den aktuelle volumentarif og skal dække 

driftsomkostninger ved driften af opstrømssystemet. Maersk Energy Marke-
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ting A/S vurderer, at opstrømsanlægget er fuldt afskrevet, hvorfor alene 

driftsomkostninger skal dækkes. 

7. DONG Naturgas A/S finder, at selskabets tariffer opfylder opstrømsbe-

kendtgørelsens bestemmelser om, at priserne for transport skal være rimeli-

ge. DONG Naturgas A/S lægger ved fortolkningen af bestemmelsen til 

grund, at Energitilsynet ved vurderingen af tariffernes rimelighed alene skal 

inddrage markedets praksis. DONG Naturgas A/S finder, at selskabets tarif-

fer ligger under det tarifniveau, som gælder i opstrømssystemerne uden for 

den danske del af Nordsøen. 

8. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at der ved vurderingen af, om 

tarifferne er rimelige, udover markedets praksis også skal inddrages om-

kostninger (etablering/afskrivninger, forrentning og drift). 

9. Til brug for vurderingen af, om DONG Naturgas A/S´ priser er rimelige 

har Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet tre variationer af en bereg-

ningsmodel. Det er de samme modeller, som ligger til grund for Tilkendegi-

velsen af 20. juni 2011. Variationerne tager udgangspunkt i forskellige an-

tagelser om startår (1980, 2004 og 2011) og værdien af aktivbasen. Denne 

fremgangsmåde er valgt, fordi der hersker en væsentlig usikkerhed i opgø-

relsen af omkostninger. 

10. Sekretariatet for Energitilsynet inddrager også markedets praksis, idet 

der er indhentet tariffer fra en række opstrømssystemer uden for den danske 

del af Nordsøen. Med henblik på at gøre disse indhentede tariffer sammen-

lignelige med DONG Naturgas A/S’ tariffer i Tyra-Nybro er der foretaget 

en normering af tarifferne (prisen for at få transporteret 1m
3 

naturgas 1 km). 

Denne beregnede pris kan herefter omregnes for at vise, hvad tariffen i Ty-

ra-Nybro skulle være for at være lig med priserne i systemer, som der sam-

menlignes med.  

11. Disse to redskaber er suppleret med en mindre konkurrenceanalyse, som 

indikerer, at opstrømstarifferne har betydning for markedsaktørernes mulig-

heder for at konkurrere med DONG Naturgas A/S. 

12. Både resultaterne fra de tre modeller og fra sammenligningen med andre 

lande viser, at DONG Naturgas A/S´ opstrømstariffer er for høje og derfor 

ikke opfylder opstrømsbekendtgørelsens bestemmelser om rimelige priser. 

13. Ved udøvelsen af skønnet over, om opstrømstarifferne er rimelige vur-

deres det, at DONG Naturgas A/S’ opstrømstariffer ikke bør overstige et ni-

veau på 5-6,5 øre/m
3
. Henset til den usikkerhed, som både de anvendte mo-

deller og sammenligningen med markedets praksis er behæftet med, er der 

indlagt en sikkerhedsbuffer på 0,5 øre/m
3
. Dette fører samlet til, at DONG 

Naturgas A/S påbydes at nedsætte opstrømstarifferne, så de ikke overstiger 

et niveau på 5-7 øre/m
3
. 
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Afgørelse 

14. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 

truffet afgørelse om følgende: 

 

 Det meddeles jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, DONG Na-

turgas A/S, at tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas 

A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 – 

oktober 2012 skal fastsættes i et interval mellem 5-7 øre/m
3
 (samlet 

tarif) baseret på den nuværende tarifstruktur for opdeling mellem 

kapacitets- og volumenbetaling samt vilkår i aftalerne i øvrigt.  

 

Sagsfremstilling 

Sagens baggrund 

15. Den del af gastransmissionssystemet, der transporterer naturgas fra pro-

duktionsfelterne i Nordsøen og ind til land, benævnes opstrømssystemet. 

Størstedelen af det danske opstrømssystem er ejet af DONG Naturgas A/S 

(herefter DONG). Der er forhandlet adgang til opstrømssystemet, hvilket 

indebærer, at prisen fastsættes efter forhandling mellem parterne. Energitil-

synet fører tilsyn med priser og vilkår for tredjepartstransport af naturgas i 

den danske del af opstrømssystemet i Nordsøen.  

16. Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre priser og vilkår, 

hvis tilsynet finder, at priser og vilkår ikke er rimelige. Transportkunder kan 

også klage til Energitilsynet over priser og betingelser for en ansøgt adgang 

til opstrømsrørledningsnettet, hvorefter Energitilsynet – efter forhandling 

med parterne – kan fastsætte prisen.  

17. Maersk Energy Marketing A/S (herefter MEMAS) har den 3. oktober 

2011 klaget til Energitilsynet over tariffen for transport af naturgas i 

DONGs opstrømssystem Tyra – Nybro. Klagen tager udgangspunkt i kon-

krete transportaftaler indgået for en måned ad gangen mellem MEMAS og 

DONG fra juli 2011 og frem til d.d.    

18. Tariffen i de pågældende transportaftaler har DONG fastsat til 10 

øre/m
3
, opdelt i en kapacitetsbetaling på 7,97 øre/m

3
 og en volumenbetaling 

på 2,03 øre/m
3
.
1
 MEMAS har ved indgåelsen af de pågældende transportaf-

taler taget eksplicit forbehold for transporttariffens rimelighed.    

                                                 
1
 I transportaftalerne fra[x] 2011 gælder en 100 pct. kapacitetstarif på 10 øre/m

3
. DONG 

ændrede sine indikative tariffer for adgang til opstrøm pr. 1. oktober 2011 til 7,97/2,03 

øre/m
3
. 1. januar 2012 hævede DONG volumentariffen til 2,777 øre/m

3
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19. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har løbende været i dialog med 

såvel DONG som MEMAS. Ligeledes har begge parter afgivet kommenta-

rer til brug for oplysningen af sagen. Nedenfor gengives parternes påstande i 

hovedtræk.  

Parternes hovedpåstande 

20. MEMAS gør gældende, at DONGs transporttariffer og vilkår ikke er ri-

melige, da de ikke giver åben og lige konkurrence på det danske naturgas-

marked, og da tariffer og vilkår diskriminerer mellem DONGs egne aktivite-

ter og MEMAS som tredjepart.  

21. Helt grundlæggende er det MEMAS´s påstande, at 1) tariffen på 10 

øre/m
3
 for transport af gas fra Tyra til Nybro er for høj, 2) DONG skal alle-

rede nu tilbyde døgn- og ugeprodukter i Tyra-Nybro og at 3) tredjeparter 

skal tilbydes samme gunstige tariffer og vilkår som DONG selv, og at der 

skabes den fornødne transparens i forhold til DONGs koncernforbundne op-

strømsaktiviteter.  

22. Ad påstand 1) DONG skal med virkning fra juli 2011 pålægges at ned-

sætte transporttariffen til maksimalt 2 øre/m
32

, subsidiært til et af Energitil-

synet fastsat højere beløb, dog ikke højere end de 7 øre/m
3
 i henhold til til-

kendegivelsen af juni 2011.  

23. Ad påstand 2) DONG skal pålægges fremover, og senest inden en af 

Energitilsynet fastsat frist, at ændre vilkårene i transportaftalerne, så disse 

inkluderer døgn- og ugeprodukter i Tyra-Nybro og til en uniform tarif, der 

ikke er højere end måneds- og årstariffen.  

24. Ad påstand 3) DONG skal pålægges fremover, og senest inden en af 

Energitilsynet fastsat frist, generelt at ændre vilkår og transporttariffer i 

transportaftalerne, så MEMAS får tariffer og vilkår, der er mindst lige så 

gunstige som dem, DONGs egne aktiviteter har i Tyra-Nybro. Endvidere 

skal DONG pålægges at oplyse om transporttariffer og vilkår for egne akti-

viteter og for koncernforbundne selskaber, så der skabes transparens om dis-

se transportvilkår, således at disse kontrolleres.  

25. DONG gør primært gældende, at Energitilsynets rimelighedsvurdering 

alene skal baseres på en sammenligning med markedets praksis for tilsva-

rende aftaler. Energitilsynet kan kun pålægge DONG at nedsætte tarifferne, 

hvis det kan godtgøres, at DONGs tariffer uden saglig grund ligger over 

markedsniveau for sammenlignelige aftaler. 

                                                 
2
 I klagen argumenterer MEMAS for dette prisniveau. I høringssvaret, som er modtaget i 

sekretariatet 31. august 2012 argumenterer MEMAS for en pris på 2,777 øre/m
3
. Det er den 

til enhver tid gældende volumentarif, som MEMAS finder bør være tariffen. 
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26. Subsidiært gør DONG gældende, at anvendelsen af en regulatorisk 

prismodel baseret på omkostninger og en rimelig forrentning af den investe-

rede kapital heller ikke kan begrunde en nedsættelse af tariffen. DONG gør 

herunder bl.a. gældende, at den anvendte beregningsmodel i Tilkendegivel-

sen af 20. juni 2011 er behæftet med væsentlige metodiske fejl, der fører til 

en væsentlig undervurdering af det fremtidige, nødvendige tarifniveau.  

27. Samlet er det DONGs påstand, at DONGs tariffer ikke ligger over mar-

kedsniveauet. Derfor skal klagen fra MEMAS afvises.  

Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 

28. I juni 2011 tilkendegav Energitilsynet den praksis Energitilsynet vil 

lægge til grund ved vurderingen af fremtidige, indgåede aftaler om tredje-

partstransport i opstrømssystemet Tyra – Nybro (og Syd Arne/Harald – Ny-

bro), se www.energitilsynet.dk. 

29. Energitilsynets vurdering var baseret på et skøn foretaget med udgangs-

punkt i følgende forhold:  

 korrektion for fejl i Energitilsynets 2009 afgørelse til et tarifniveau 

på 5,8 øre/m
3
 

 justering af modelberegning til et tarifniveau på 4,9-6,5 øre/m
3
 (med 

de aktuelle grundparametre) 

 sammenligning med tariffer og vilkår i omkringliggende lande 

 de negative konsekvenser for et velfungerende dansk naturgasmar-

ked af høje tariffer i opstrømsledningen, som ikke understøttes af de 

bagvedliggende omkostninger 

 risiko for at for høje tariffer får konsekvenser for fremtidige investe-

ringer i efterforskning og produktion af naturgas i Nordsøen 

 at for høje tariffer kan give afsmittende effekt på den fremtidige for-

syning af gas 

 samt hensyntagen til modellernes usikkerhed.  

 

Boks 1: Energitilsynets tilkendegivelse juni 2011.  

 

Energitilsynet tilkendegav, at: 

 

 Energitilsynet ved vurdering af et rimeligt tarifniveau i fremtidige tred-

jepartsaftaler om transport i opstrømssystemet (Tyra – Nybro samt Syd 

Arne/Harald – Nybro) vil foretage et konkret skøn, som i udgangspunk-

tet baseres på beregningsmodellerne 1-3 med aktuelle grundparametre, 

tarifniveau for opstrømstransport i omkringliggende lande, transport-

omkostninger til det danske marked samt den aftalte sammensætning af 

vilkår og tarifstruktur i de konkrete transportaftaler i øvrigt, jf. op-

http://www.energitilsynet.dk/
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strømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. 

 Energitilsynet med udgangspunkt i ovenstående og de aktuelle grundpa-

rametre vurderer, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m
3
 for 

et standardprodukt – alt andet lige – er rimeligt, jf. opstrømsbekendtgø-

relsens § 6, stk. 1. 

 Energitilsynet årligt, samt efter behov, vil anmode ejer/operatør af op-

strømssystemet om at indsende opdateret mængdeprognose til Energi-

tilsynet herunder redegøre for, om den opdaterede mængdeprognose, 

efter ejer/operatørs vurdering, giver anledning til en justering af tarifni-

veauet, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 3. 

 DONG Naturgas A/S så hurtigt som muligt skal tilbyde døgn- og uge-

produkter for, at adgangsvilkårene kan siges at være ikke-

diskriminerende og rimelige, jf. opstrømsbekendtgørelsens § 5, stk. 2 

og § 6, stk. 1. 

 Energitilsynet opfordrer DONG Naturgas A/S til at ændre sit balance-

ringsregime, så det bedre afspejler aktørernes mulighed for at påvirke 

graden af balance. Energitilsynets sekretariat vil følge udarbejdelsen af 

de nye balanceringsprincipper. 

 Energitilsynet vil rette henvendelse til klima- og energiministeren for at 

orientere ministeren om, at det efter Energitilsynets vurdering udgør et 

problem for et velfungerende marked for naturgas i Danmark, at op-

strømsrørledningsaktiviteterne ikke er selskabsmæssigt adskilt fra de 

kommercielle aktiviteter i DONG Naturgas A/S, jf. naturgasforsynings-

lovens § 43. Det vil fremgå af henvendelsen, at DONG har oplyst at 

ville søge at gennemføre en selskabsmæssig adskillelse så hurtigt, som 

det er praktisk muligt. 

Kilde: Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011, se www.energitilsynet.dk 

 

30. Den af Energitilsynet udmeldte praksis ved fremtidige aftaler om trans-

port i opstrømsrørledningen er således et grundlæggende udgangspunkt for 

Energitilsynets behandling af denne klagesag. 

31. DONG klagede 28. juni 2011 (foreløbigt) samt den 30. august 2011 (en-

deligt) til Energiklagenævnet over Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 

2011
3
. Klagenævnet afviste at behandle klagen med henvisning til, at der 

ikk er tale om en afgørelse. 

                                                 
3
DONG fandt, at tilkendegivelsen var en afgørelse, som kunne påklages til Energiklage-

nævnet. DONG fandt, at Energiklagenævnet burde ophæve tilkendegivelsen, idet tilkende-

givelsen var ugyldig som følge af manglende hjemmel. Energiklagenævnet traf den 12. de-

cember 2011 afgørelse om, at Energitilsynets tilkendegivelse ikke er en afgørelse, der kan 
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Strukturering af sagen 

32. Da klagesagen indeholder mange elementer, følger her et overblik over 

sagens opbygning med en kort præsentation af indholdet i de respektive ho-

vedafsnit: 

Parterne 

33. Her beskrives de to parter i sagen.  

Det danske opstrømssystem 

34. Dette afsnit indeholder en faktuel beskrivelse af det danske opstrømssy-

stem i Nordsøen med detaljer om fysisk placering, omfang og ejerskab. 

Endvidere redegøres for tredjepartsadgangen til systemet og DONGs ad-

gangstariffer og vilkår.   

Klagens elementer og parternes oplysninger  

35. Dette afsnit er en gengivelse af parternes påstande, kommentarer og 

yderligere oplysninger til sagen. Kommentarerne vedrører de konkrete afta-

ler, lovgrundlaget, engrosmarkedet for gas, sammenligning med andre lande 

samt oplysninger i relation til SETs beregningsmodel.   

SETs undersøgelser og analyse 

36. I dette afsnit præsenteres SETs egne undersøgelser. SETs undersøgelser 

af opstrømstariffer i andre lande skitseres. Der gives en kort beskrivelse af 

engrosmarkedet, opstrømsadgangens betydning for det danske engrosmar-

ked for gas og DONGs position på det danske gasmarked. Endvidere følger 

en detaljeret gennemgang af SETs beregningsmodel – basismodellen fra 

2011, opdateret med nye data samt suppleret med en række forskellige be-

regninger med udgangspunkt i nye oplysninger fra MEMAS og kritik fra 

DONG.  

Lovgrundlag 

37. Her gengives de relevante bestemmelser til brug for Energitilsynets vur-

dering af klagens elementer – opstrømsbekendtgørelsen, naturgasforsy-

ningsloven, direktivet etc.  

Vurdering 

38. Vurderingsafsnittet er opbygget efter samme systematik, som parternes 

kommentarer. Dette betyder, at SET først tager stilling til, om der er hjem-

mel til at inddrage en omkostningsbaseret model ved vurderingen af, om der 

er tale om rimelige priser. Så følger SETs stillingtagen til omkostningsele-

menterne og til, hvorledes der kan foretages sammenligninger med tariffer i 

                                                                                                                            
påklages til Energiklagenævnet. Det fremgår ligeledes af klagenævnets afgørelse, at Ener-

giklagenævnet ikke herved har taget stilling til, hvorvidt den i tilkendegivelsen beskrevne 

metode til opgørelse af et rimeligt tarifniveau, herunder det retlige og faktiske grundlag, er i 

overensstemmelse med reglerne i opstrømsbekendtgørelsen. Disse spørgsmål vil Energi-

klagenævnet kunne tage stilling til i forbindelse med en eventuel klage over en konkret af-

gørelse vedrørende en tredjepartsaftale 
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andre opstrømssystemer (markedets praksis). Herefter tager SET stilling til 

øvrige vilkår. Endelig indeholder vurderingsafsnittet også et afsnit om tarif-

fernes betydning for markedet og naturgaspriserne. 

Parterne 

MEMAS 

39. Maersk Energy Marketing A/S (MEMAS) er et nyoprettet selskab. 

MEMAS blev stiftet 5. juli 2010. MEMAS er et såkaldt midstream-selskab, 

der kun sælger gas til virksomheder på engrosbasis eller business-to-

business. (dvs. selskabet er ikke aktivt på detailmarkedet).  

40. For så vidt angår salg af naturgas er selskabet aktivt i Holland, Tyskland 

og Danmark. MEMAS booker transport i transmissions- og opstrømslednin-

ger og både køber og sælger gas på de virtuelle hubs i de 3 lande (TTF, 

GPL, NCG og GTF), dvs. MEMAS er aktive på børserne APX og Nordpool 

Gas (NPG) og indgår også bilaterale handler.     

41. For regnskabsåret 5. juli 2010 - 31. december 2011 var omsætningen ca. 

350 mio. USD. MEMAS har ingen ansatte, men lejer medarbejdere af 

Mærsk Olie og Gas A/S. MEMAS er 100 pct. ejet af Mærsk Olie og Gas 

A/S, og Mærsk Olie og Gas A/S er 100 pct. ejet af A.P. Møller-Mærsk A/S. 

42. Mærsk Olie og Gas A/S blev etableret i 1962. A.P. Møller fik 8. juli 

1962 en 50-årig eneretsbevilling til at efterforske og udvinde kulbrinter i 

den danske undergrund.  A. P. Møller dannede sammen med 2 olieselskaber 

(Gulf Oil og Shell) Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I 1972 startede 

den første danske olieproduktion fra feltet Dan, og i 1984 blev olie- og gas-

rørledninger til land idriftsat.  

43. Den 29. september 2003 blev der mellem økonomi- og erhvervsministe-

ren og A.P. Møller – Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S indgået aftale 

(Nordsøaftalen) om fortsættelse af eneretsbevillingen frem til og med 8. juli 

2042, dog således at staten indtræder som partner i DUC med en andel på 20 

pct. fra 9. juli 2012. Fra 1. januar 2004 til og med 8. juli 2012 har bevil-

lingshaverne og deres partnere årligt betalt et beløb svarende til 20 pct. af 

overskuddet til staten. 

44. Mærsk Olie og Gas A/S er en international olie og gas virksomhed med 

produktion i Danmark, Storbritannien, Brasilien, Algeriet, Qatar og Kasakh-

stan. Selskabet har ca. 3.200 medarbejdere på verdensplan, heraf 1.000 i 

Danmark. Mærsk Olie og Gas A/S havde i 2011 en omsætning på ca. 12.616 

million USD og et resultat på 2.061 million USD.  I Danmark produceres 

der ca. 18 mio. m
3
 naturgas (salgsgas) og ca. 200.000 tønder olie pr. dag. 
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45. A.P. Møller–Mærsk A/S opererer i over 100 lande og har mere end 

100.000 medarbejdere verden over. A.P. Møller–Mærsk havde i 2011 en 

omsætning på ca. 60.200 mio. USD og et resultat på 3.377 mio. USD.
4
 

DONG 

46. DONGs opstrømsrørledninger i Nordsøen er ejet af DONG Naturgas 

A/S
5
 og varetages af selskabets forretningsområde ”Energy Markets”. Stør-

stedelen af DONG Naturgas A/S’ aktiviteter er placeret i forretningsområdet 

”Energy Markets”.  Energy Markets køber gas på vegne af hele DONG 

Energy. Energy Markets varetager de kommercielle aktiviteter vedr. en del 

af koncernens gasinfrastruktur.  

47. Udover rørledningerne i Nordsøen har DONG Naturgas A/S reserveret 

kapacitet i store dele af det europæiske rørsystem. Denne kapacitet giver 

adgang til de fleste gasmarkeder i Nordeuropa. DONG Naturgas A/S har 

endvidere adgang til en række gaslagre i Danmark og Tyskland, enten som 

medejer eller med langtids- eller korttidslejet kapacitet. Endelig ejer DONG 

Naturgas A/S 5 pct. af den hollandske LNG-terminal Gate
6
 i Rotterdam, der 

gik i drift i slutningen af 2011.   

48. DONG Naturgas koncernen har til opgave at optimere og risikostyre 

DONG Energy koncernens samlede energiportefølje. DONG Naturgas kon-

cernen er DONG Energys centrum for handel på energimarkederne, og sel-

skabet køber og sælger naturgas og el samt relaterede produkter og ydelser i 

Nordeuropa. DONG Naturgas koncernen ejer og driver samtidig dele af 

DONG Energys naturgasinfrastruktur, og har ansvaret for koncernens porte-

følje af naturgaskøbsaftaler. DONG Naturgas A/S havde i 2010 en omsæt-

ning på ca. 32 mia. DKK. 

49. DONG Naturgas koncernen sælger gas og el til kunder i Danmark, Sve-

rige, Tyskland, Holland og Storbritannien.  

50. Indtil 2006 bestod størstedelen af DONGs gasportefølje af langsigtede 

kontrakter med DUC. [sætning slettet]. I 2011 var DONGs egenproduktion 

på 26 pct. og 48 pct. af gassen kom fra DUC, langsigtede kontrakter 17 pct., 

øvrige 9 pct.   

                                                 
4
 Kilde: www.maerskoil.com og MEMAS. 

5
 DONG Energy Pipelines, som er en anden juridisk person end DONG Naturgas A/S ejer 

50 pct. Af Tyra Vest-F3 ledningen. DONG Energy Pipelines A/S er ejet af DONG Naturgas 

A/S. 
6
 LNG = ”Liquified Natural Gas” er naturgas i flydende form. Med kondensering ændres 

gassen til flydende form ved en temperatur på ca. -162 grader C. Denne flydende gas fylder 

kun 1/600 af gasformigt naturgas. Omdannelsen til LNG sker med henblik på skibstrans-

port. På en LNG gasterminal (ved en havn) opvarmes gassen og omdannes til almindelig 

(gasformigt) naturgas, der igen kan transporteres via rør. I LNG Terminal Gate i Rotterdam 

står Gate for ”gas access to Europe”. 

http://www.maerskoil.com/
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51. DONG Naturgas A/S er ejet af DONG Energy A/S. DONG Energy A/S 

beskæftiger sig med at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi i 

Nordeuropa. Koncernen beskæftiger ca. 6.400 medarbejdere og omsatte i 

2011 for 57 mia. DKK. DONG Energy er et integreret energiselskab med 

aktiviteter inden for efterforskning og produktion af olie og gas, elprodukti-

on på kraftværker og anlæg for vedvarende energi, distribution af el og gas 

samt salg af energi til slutbrugerne. 

52. Den danske stat ejer 76,49 pct. af DONG Energy. Den resterende del er 

fordelt mellem henholdsvis 10,88 pct. til SEAS-NVE, 6,95 pct. til Syd 

Energi Net og 5,68 pct. øvrige.   

53. DONG Energy blev grundlagt som Dansk Naturgas A/S af den danske 

stat den 27. marts 1972 (navnet blev ændret til Dansk Olie og Naturgas A/S 

i 1973, til DONG i 2002 og til DONG Energy A/S i 2006). DONG havde fra 

1972 til år 2000 eneret på at indføre
7
, forhandle, transportere og oplagre na-

turgas i Danmark. 

54. Siden år 2000 har der været en gradvis liberalisering af markedet for na-

turgas i Danmark. Selvom der ses en øget grad af konkurrence på markedet 

for Naturgas, er DONG fortsat en stor spiller på markedet.  

55. DONG er repræsenteret i alle led fra produktion, transport af gas (op-

strøm og distribution), lagring af gas, salg af gas på såvel engrosmarkedet 

som detailmarkedet og som slutkunde (fx kraftværker). Ligeledes varetager 

DONG salg af forsyningspligtsprodukter.  

Det danske opstrømssystem 

56. Afsnittet nedenfor indeholder en beskrivelse af den danske opstrømsin-

frastrukturs placering, omfang og ejerskab samt en kort belysning af tredje-

partsadgang, tariffer og vilkår for adgang til DONGs system. 

57. Størstedelen af gassen fra Nordsøen bliver transporteret af DONG, der 

anvender opstrømssystemet til transport af egen gas til Nybro. Indtil 1. ok-

tober 2010 er al fysisk gas i Danmark kommet fra produktionsfelter i Nord-

søen via disse rørledninger. Fra oktober 2010 er det blevet fysisk muligt at 

importere gas fra Tyskland.  

58. De primære opstrømsrørledninger er rørledningerne fra produktionsfel-

terne Tyra og Syd Arne/Harald ind til Nybro Gasbehandlingsanlæg ved den 

jyske vestkyst, jf. figur 2. Det er primært via rørledningen Tyra-Nybro, at 

Danmark bliver forsynet med naturgas. Derudover er der også en opstrøms-

rørledning, der transporterer gas fra Tyra feltet til Holland via Tyra Vest
8
-F3 

ledningen og videre gennem rørledningen NOGAT. Tillige er der en op-

                                                 
7
 DONGs eneret til at indføre gas blev dog ophævet i 1994. 

8
 Tyra feltet er opdelt i en øst og vest platform, se figur 2 nedenfor.   
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strømsrørledning mellem Harald- og Tyra-platformene. Endelig er der en 

række rørforbindelser ved og omkring platformene/felterne, der forbinder 

disse med resten af opstrømssystemet.  

Figur 1: Det danske opstrømssystem 

 
Kilde: GIE 2010 

 

59. DONG ejer og driver en stor del af opstrømsrørledningerne i Nordsøen. 

Det gælder rørledningen Syd Arne/Harald – Nybro, Harald-Tyra samt Tyra 

(Øst) – Nybro, hvor DONG ejer 100 pct. DONG ejer ligeledes Nybro Gas-

behandlingsanlæg, som også er en del af opstrømssystemet.  

60. Derudover ejer DONG Energy Pipelines A/S 50 pct. af opstrømsrørled-

ningen Tyra Vest - F3. DUC
9
 - der producerer størstedelen af den danske 

naturgas i Nordsøen - ejer de resterende 50 pct. af rørledningen.
10

 Tyra Vest 

– F3 giver (via NOGAT) forbindelse til det hollandske gassystem – og der-

med forbindelse til det øvrige europæiske naturgasmarked.   

61. Tyra feltet består af platformene Tyra Vest og Tyra Øst, hvor Mærsk 

Olie og Gas A/S er operatør. Tyra Vest og Tyra Øst er indbyrdes forbundet 

med 4 rørledninger på ca. 3 km for at skabe den højest mulige fleksibilitet 

                                                 
9
 DUC (Dansk Undergrunds Consortium) har koncession på 15 af de i alt 19 producerende 

danske gasfelter i Nordsøen. DUC er et arbejdsfællesskab mellem Mærsk Olie og Gas A/S, 

Shell og Chevron, og fra 9. juli 2012 er Nordsøfonden også en del af DUC. Mærsk Olie & 

Gas er operatør på DUC’s gasfelter. 
10

 Omkring en tredjedel af Tyra Vest – F3 er placeret i den danske del af Nordsøen. Resten 

ligger i henholdsvis tysk og hollandsk område. 
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og forsyningssikkerhed
11

, jf. figur 3 nedenfor, der i detaljer viser Tyra feltet 

(de røde streger er gasledninger).   

Figur 2: Tyra feltet i detaljer samt Syd Arne og Harald 

 

Kilde: Maersk Oil (www.maerskoil.com) 

62. Tyra Vest og Tyra Øst modtager gas fra en række andre danske felter, 

og på begge platforme er der behandlingsanlæg til færdigbehandling af gas. 

Tyra er et centralt knudepunkt i den danske del af Nordsøen for leverancer 

til Nybro i Danmark og til NOGAT rørledningen, der giver forbindelse til 

det øvrige europæiske gasmarked. Størstedelen af gassen føres i land fra Ty-

ra Øst, mens den resterende del eksporteres fra Tyra Vest via NOGAT rør-

ledningen til Holland.  

63. Få km fra platformen Harald (DUC) går grænsen mellem den danske og 

norske kontinentalsokkel. Ca. 5 km fra Harald ligger det norske gasfelt 

Trym, som i februar 2011 er gået i produktion. Trym er det første norske 

gasfelt, som anvender dansk opstrømsinfrastruktur, se figur 4 nedenfor. Fel-

tet er kun kommercielt rentabelt, fordi der gøres brug af allerede eksisteren-

de behandlingsanlæg og rørledninger.  

                                                 
11

 Danmarks olie- og gasproduktion 2006, side 16 og 97, Energistyrelsen. 
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Figur 3: Det norske felt Trym er koblet til dansk opstrømsinfrastruktur 

 
Kilde: Energistyrelsen 

 

64. Trym ejes af DONG E & P [E&P står for Exploration & Production, 

SET] og Bayerngas med 50 pct. hver, og DONG E & P er operatør. Der er 

bygget en rørledning på 5 km fra Trym til Harald platformen, hvor gassen 

bliver behandlet. De 4 km af røret ligger på dansk område. Naturgassen fra 

Trym transporteres fra Harald via DONGs rørledning til Tyra platformen, 

og videre til enten Nybro eller til Holland via NOGAT.   

65. Bayerngas Norge har indgået en swap aftale med DONG om gasleve-

rancer fra deres andel af TRYM feltet, mod relevering af gas til Bayerngas 

Norge på det europæiske kontinent.
12

 

66. Fra juli 2012 deltager staten (Nordsøfonden) som partner i DUC. Staten 

overtager en andel på 20 pct. af anlæggene (rørledninger, platforme, be-

handlingsanlæg), og en andel på 20 pct. af alle udgifter, inkl. nye investe-

ringer, driftsudgifter, og en andel af den producerede olie og gas.
13

 Nordsø-

                                                 
12

 Kilde: DONG Energys Årsrapport 2010, side 45. 
13

 Kilde: ”Aftale mellem Økonomi og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til 

eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks 

undergrund” af 29. september 2003. (www.ens.dk) 
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fonden
14

 deltager i tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle drøf-

telser med operatøren og de øvrige partnere.
15

 

Tredjepartsadgang til opstrømssystemet 

67. Der har siden 1. januar 2001 været tredjepartsadgang
16

 til opstrømsrør-

ledninger - herunder til de faciliteter, som yder tekniske tjenester i forbin-

delse med adgangen. En teknisk tjeneste kan fx være behandling af gassen – 

dvs. i princippet adgang til behandlingsanlæg på platformene. 

68. Priser og betingelser fastsættes ved forhandling mellem tredjeparterne 

og ejer/operatør. Undtaget fra tredjepartsadgang er de dele af opstrømssy-

stemets net og faciliteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et 

felt, hvor gassen produceres.   

69. Ejer/operatør skal anmelde tredjepartsaftaler om transport i opstrømssy-

stemet til Energitilsynet, som fører tilsyn med, at priserne og betingelserne 

er rimelige og ikke-diskriminerende. Energitilsynet kan også behandle tvi-

ster opstået i forbindelse med ansøgninger om adgang til opstrømssystemet.  

70. Siden 2004 har DONG offentliggjort de kommercielle hovedvilkår og 

indikative tariffer for tredjepartsadgang.
17

 Først i 2007 har der i praksis væ-

ret tredjepartstransport i systemet, og siden dette tidspunkt har der hvert år 

været anmeldt aftaler til Energitilsynet om tredjepartsadgang til DONGs op-

strømssystem.  

71. Tredjepartsadgang til opstrømsinfrastruktur er et direktivkrav. Som det 

fremgår af uddrag af direktivet under afsnittet ”Lovgrundlag”, så kan ad-

gangen for tredjepart dog begrænses under visse omstændigheder. Der gæl-

der således også tredjepartsadgang i de øvrige lande i EU, der har op-

strømsinfrastruktur. Adgang til opstrømssystemet og Energitilsynets tilsyn 

hermed er reguleret i naturgasforsyningsloven
18

 og opstrømsbekendtgørel-

sen.
19

 Se detaljeret beskrivelse af reguleringen i afsnittet ”Lovgrundlag”.     

72. Udover opstrømsbekendtgørelsen gælder der for DONGs opstrømsrør-

ledninger fra Nordsøen til Nybro en række betingelser, som udspringer af et 

tilsagn afgivet af DONG til EU-Kommissionen og Konkurrencestyrelsen 

(nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). I forbindelse med en ændring af 

                                                 
14

www.nordsoeen.dk 
15

 Nordsøenheden er en statslig enhed under Klima- og Energi- og Bygningsministeriet, der 

agerer på vegne af Nordsøfonden. 
16

 Tredjepartsadgang indebærer, at andre end ejeren har ret til – mod betaling – at få adgang 

til rørledningen.  
17

 På baggrund af tilsagn fra Kommissionen/Konkurrencestyrelsen (nu Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen), se nedenfor om DONG/DUC naturgasaftaler m.v. 
18

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning, LBK nr. 996 af 13/10/2011 med senere æn-

dringer.  
19

 BEK nr. 1090 af 06/12/2000 

http://www.nordsoeen.dk/
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konkurrenceloven pr 1. januar 1998 genanmeldte DUC og DONG en række 

aftaler om DUCs salg af naturgas til DONG. Tilsagnene var en forudsæt-

ning for at DONG/DUCs genanmeldte aftaler om DUCs salg af naturgas til 

DONG blev vurderet til ikke at give anledning til konkurrenceretlige betæn-

keligheder.  

Boks 2: Uddrag af DONGs tilsagn vedr. adgang til opstrømssystemet 
DONG skal: 

 yde samme servicetilbud til alle tredjeparter uden at diskriminere 

 publicere hovedbetingelser 

 offentliggøre nominel og tilgængelig kapacitet 18 måneder frem på Inter-

nettet 

 tilbyde korte og lange aftaler som matcher transmissionssystemet i den 

udstrækning, at det er praktisk og økonomisk gennemførligt 

 udarbejde ikke-diskriminerende og gennemsigtig kapacitetsallokering 

 tilbyde rimelige, ikke-diskriminerende og transparente balanceringsregler 

Kilde: ” DONG/DUC naturgasaftaler” af 24. april 2003, se www.kfst.dk. 

 

DONGs opstrømstariffer og vilkår 

73. DONG har offentliggjort de kommercielle hovedvilkår for adgang til 

selskabets opstrømssystem. Transportkunden og DONG forhandler sig til en 

transportaftale på baggrund af hovedvilkårene. Priser og betingelser i den 

konkrete transportaftale kan afvige fra de generelle hovedvilkår og de of-

fentliggjorte standardtariffer. Eventuelle afvigelser fra hovedvilkårene kan 

få betydning for den endelige tarif. 

74. Kunderne kan indgå en standard årskontrakt for en transportaftale. 

DONG tilbyder også kortere standardprodukter, dog ikke under en kalen-

dermåned eller 30 dages varighed. Tariffen for en standard transportkontrakt 

af kortere varighed svarer proportionalt til tariffen for en årskontrakt. 

75. Transportkundernes gasleverancer i opstrømssystemet skal holde sig in-

den for et døgnbalancebånd. Hvis transportkundens gasleverancer overskri-

der balancebåndet, kommer kunden i ubalance og bliver opkrævet balance-

betaling. Døgnbalancebåndet er på 12 pct. (- 10/+2). Transportkundernes 

Gasbalancekonto skal ved døgnets afslutning være inden for intervallet – 10 

pct. (Nedre Ubalance Bånd) og + 2 pct. (Øvre Ubalance Bånd) af reserveret 

daglig kapacitet. 

76. DONG er p.t. i gang med at ændre selskabets balancerings- og alloke-

ringsprincipper – bl.a. af hensyn til markedsaktørerne - og er i den forbin-

delse i dialog med Energinet.dk. Ændringen vil betyde, at DONG fremover 

ikke fungerer som ”balancingshipper”. DONG vil endvidere forsyne aktø-

rerne med online time balance status, baseret på time allokeringsdata fra Ty-

ra øst leveringspunktet. DONG forventer, at de nye principper træder i kraft 

http://www.kfst.dk/
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ca. 1. januar 2013, i forbindelse med den selskabsmæssige unbundling af 

opstrømsaktiviteten.  

77. DONG sælger transportkapaciteten efter ”først-til-mølle” princippet. I 

tabel 1 vises kapacitetsforhold i opstrømssystemet for 2012. 

Tabel 1: Ledig kapacitet i systemet til tredjeparter 

 Max. kapacitet mio. 

m
3
/døgn

20
 

Tilgængelig kapacitet tredje-

parter mio. m
3
/døgn  

Entry Tyra Øst 26 6 

Exit Tyra Øst – Nybro 1 25 5 

Entry Syd Arne/Harald 13 12 

Exit Syd Arne/Harald – 

Nybro 2 

6,5 5,5 

Kilde: www.dongenergy.com, 18. april 2012 

 

78. Indtil 1. oktober 2011 var opstrømstariffen en 100 pct. kapacitetstarif. 

Kapacitetstariffen var 36,50 DKK/m
3
/dag/år fra 1. juli 2011 – 1. oktober 

2011, hvilket svarer til ca. 10 øre/m
3
 naturgas, som strømmer gennem rør-

ledningsnettet – hvis kapaciteten udnyttes fuldt ud. Før 1. juli 2011 var den 

årlige kapacitetstarif på 47,41 DKK/m
3
/døgn/år i 2011, hvilket svarede til 

12,98 øre/m
3
.  

79. DONG har pr. 1. oktober 2011 indført ny tarifstruktur med to betalings-

elementer. Opstrømstariffen består herefter af en kapacitetstarif og en volu-

mentarif. 

80. Kapacitetstariffen udgør 29,09 DKK pr. m
3
/dag/år, hvilket svarer til en 

tarif på 7,97 øre/m
3
. Tariffen er en send-or-pay. Det betyder, at tariffen skal 

betales, uanset om kapaciteten udnyttes.  

81. Volumentariffen udgør 2,03 øre/m
3
, og der betales kun for de faktisk 

transporterede mængder. Grundlaget for fastsættelsen af volumentariffen er 

2012 budget for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for transportsy-

stemet på 112,38 mio. DKK divideret med fremskrivningen for transport-

mængder i 2012 på 4.046 mio. m
3
. 

82. Kapacitetstariffen vil blive reguleret hvert år 1. januar i forhold til infla-

tionen. Volumentariffen vil blive reguleret hvert år 1. januar efter den for-

ventede udvikling i DONGs variable omkostninger til drift af opstrømssy-

stemet set i forhold til udviklingen i de forventede transportmængder for det 

kommende år. Den endelige volumentarif vil blive opgjort januar året efter. 

                                                 
20

Exit-kapaciteten ved Nybro er bestemt af Tyra-terminalens henholdsvis Syd/Arne-

terminalens kapacitet, som er henholdsvis 25 og 6,5 mio. m
3
/dag. Entry-kapaciteten (ved 

platform) er bestemt at rørets transportkapacitet givet maksimalt tryk ved platformen og 

almindeligt driftstryk i transmissionssystemet. Her er kapaciteterne henholdsvis 26 og 13 

mio. m
3
/dag. I praksis vil det altid være den laveste af de to tal der bestemmer den nominel-

le kapacitet. 

http://www.dongenergy.com/
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Transportkundernes over- eller underbetaling i det aktuelle transportår vil 

blive refunderet eller faktureret til transportkunderne i januar året efter.  

Tabel 2: Tarifudvikling- DONGs opstrømstariffer 2007 – 2012.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kap/vol 
(øre/m

3
) 

12,0 12,12 12,53 12,71 1/1-1/7:     12,98  

 
7,97/2,78 

1/7–1/10: 10,0 

1/10–31/12: 

7,97/2,03 

Kilde: DONG Naturgas A/S 

Klagens elementer og parternes oplysninger 

83. I det følgende skitseres de konkrete aftaler, MEMAS har indgået, og 

som klagen vedrører. Endvidere gengives de specifikke forhold, MEMAS 

har klaget over, suppleret af DONGs kommentarer hertil.   

De konkrete aftaler 

84. MEMAS har siden 1. oktober 2010 løbende indgået månedsaftaler med 

DONG om transport af gas i opstrømsrørledningen Tyra – Nybro, men kla-

gen vedrører alene aftalerne indgået 1. juli 2011 og frem. MEMAS´ reserve-

rede mængde har været forskellig fra måned til måned, jf. tabel 3 med et 

skematisk sammendrag af aftalerne.  

Tabel 3: Transportaftaler DONG – MEMAS i perioden [xx 2011 – xx 2012] 

Aftale  

Volumen 

tarif DKK/MWh fak-

tisk transporteret 

Kap. betaling i 

DKK 

(aftaleperioden i alt) 

Reserveret 

mængde 

(m
3
/dag)

21
 

Aftaleperiode 

X1 - - - - 

X2 - - - - 

Xn - - - - 

     

I alt - - 

 

- - 

Kilde: Anmeldte aftaler DONG Naturgas – MEMAS.  
Note: Volumenbetaling indeholder kun betaling til og med april 2012.  

Note: Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger er de specifikke detaljer ude-

ladt i den offentlige version. 

 

85. Indtil 1. oktober 2011 blev MEMAS kun opkrævet kapacitetsbetaling, 

da DONG endnu ikke havde indført en tarifstruktur med kapacitets- og vo-

lumenelement. Fra 1. oktober 2011 og frem er tariffen opdelt i volumen og 

kapacitetsbetaling.  

                                                 
21

Anvendt konverteringsfaktor: 1 m
3
 svarer til 12,1 kWh. 
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86. For alle aftalerne har MEMAS betalt det samme som de til enhver tid 

gældende indikative tariffer offentliggjort på DONGs hjemmeside. For ja-

nuar 2012 (aftale nr. X) svarer kapacitetsbetalingen på XX DKK således til 

en kapacitetstarif på 7,97 øre/m
3
. 

87. For alle aftaler gælder, at den samlede tarif pr. m
3
 svarer til en tarif på 

10 øre/m
3
 i perioden 1. juli – 31. december 2011 og til 10,75 øre/m

3
 i perio-

den 1. januar 2012 og frem. Volumenbetalingen vil dog afhænge af den fak-

tiske transporterede mængde i perioden, og kan efterfølgende blive justeret 

op eller ned. En tarif opdelt i volumen tarif på 2,03 øre/m
3
 og kapacitetstarif 

på 7,97 øre/m
3
 er således mere attraktiv for en transportkunde, end en sam-

let kapacitetstarif på 10 øre/m
3
 (2,03 + 7,97), da kapacitetstariffen betales af 

den på forhånd reserverede mængde, mens der for volumentariffen kun be-

tales for den faktiske transporterede mængde.
22

 

88. MEMAS’ faktiske transport af gas afviger som nævnt fra den på forhånd 

reserverede kapacitet. I tabel 4 nedenfor vises den gennemsnitlige loadfak-

tor (belastningsfaktor) i de enkelte måneder.
23

En loadfaktor angiver i hvor 

høj grad, der transporteres i forhold til den på forhånd reserverede mængde, 

jf. også ovenfor. 

Tabel 4: Gennemsnitlig loadfaktor i månedsaftalerne 

Periode Booking 

kWh/dag 

Flow (genn.) 

kWh/dag 

Loadfaktor 

(gennemsnit) 

1 - - - 

2 - - - 

N - - - 

Kilde: MEMAS 

Note: 1 m
3
 = 12,1 kWh 

Note: Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger er de speci-

fikke detaljer udeladt i den offentlige version. 

 

89. MEMAS har oplyst, at transportaftalerne mellem MEMAS og DONG 

bliver indgået på månedsbasis og kun et minimum af dage før månedens 

start. Baggrunden herfor er, at jo tættere på månedens begyndelse aftalen 

indgås, jo mere præcist produktionsforecast er MEMAS i besiddelse af, og 

jo mere præcist kan MEMAS forudsige, hvor meget MEMAS har brug for 

at reservere for at kunne minimere omkostningerne pr. transporteret enhed 

under de givne forudsætninger.
24

 Som det også ses af ovenstående er der 

                                                 
22

 Hvor den faktiske transporterede mængde typisk er mindre end den reserverede mængde 

– se tabel 4 om MEMAS loadfaktor i de respektive aftaleperioder. 
23

En loadfaktor på 1 betyder, at der transporteres akkurat den mængde, der er reserveret. En 

loadfaktor på 0 betyder, at der slet ikke transporteres i forhold til den reserverede mængde. 

Ved en loadfaktor på 0,5 udnyttes den reserverede kapacitet med 50 pct. 
24

 Svarende til at jo højere loadfaktor, jo mere gas transporteres igennem – og dermed bli-

ver den samlede kapacitetsbetaling delt ud på flere m
3
. 
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forskel på den reserverede mængde i de respektive måneder, ligesom der 

også ses en forskel på sommer og vinter.   

Fastsættelse af tariffen 

90. Der er mellem parterne stor uenighed om i hvilket omfang Energitilsy-

net kan gribe ind over for opstrømstarifferne, herunder hvilket princip, der 

skal ligge til grund for fastsættelse af en rimelig tarif. MEMAS på sin side 

argumenterer for en omkostningsbestemt tarif, medens DONG vurderer, at 

tilsynet ved vurderingen af, om priserne er rimelige, er henvist til at sam-

menligne tarifferne med tarifferne i andre opstrømssystemer. 

Rimelige priser 

MEMAS om rimelige priser 

91. MEMAS argumenterer for, at Energitilsynets tilsyn med opstrømstarif-

ferne skal tage udgangspunkt i omkostningselementer. MEMAS fremdrager 

i den forbindelse loven, forarbejder, direktivbestemmelser, direktivets be-

tragtninger og forløbet omkring udstedelsen af opstrømsbekendtgørelsen.  

92. MEMAS indleder med at citere en række betragtninger fra direktiv 

98/30 af 22. juni 1998
25

. MEMAS fremfører, at direktivet skulle fremme et 

indre marked for naturgas, som er konkurrencepræget, forhindre forskelsbe-

handling mellem de selskaber, der driver virksomhed i naturgassektoren, 

hindre krydssubsidiering og anden konkurrenceforvridning, samt sikre tred-

jepartsadgang, Formålet med dette første gasmarkedsdirektiv er, at der er en 

rimelig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for na-

turgas og at ethvert misbrug af dominerende stilling undgås. 

93. Herefter følger en række bemærkninger til bestemmelserne i NGFL
26

. 

Først lovens formålsbestemmelse i (§ 1, stk. 2), som angiver, at formålet 

med loven er at skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas.  

94. Selskabet gør opmærksomt på lovforarbejder, som angiver, at der vil 

være en parallelitet til reglerne om tredjepartsadgang til transmissions- og 

distributionsnet og til LNG-faciliteter (NGFL § 18 samt tidligere også § 19) 

og konkluderer herefter, at det overordnede formål er at skabe lige konkur-

rence på det danske naturgasmarked. Det fremgår af motiverne, at der både 

er tale om mulighed for indgreb over for forskelsbehandling mellem forskel-

lige tredjepartsbrugere og indgrebsmulighed over for dem, der via ejerskab 

har en monopollignende status, når deres virksomhed får en bedre stilling til 

benyttelse af anlæggene i forhold til tredjepartsbrugere. 

                                                 
25

 Der er tale om det første energiliberaliseringsdirektiv på det europæiske gasmarked. Det 

nugældende direktiv er det tredje i rækken.  
26

 Der er tale om bemærkningerne til den første danske naturgasforsyningslov, L 449 af 31. 

maj 2000. 
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95. MEMAS gør opmærksom på, at ministeren under udvalgsbehandlingen 

af lovforslaget ved besvarelsen af spørgsmål 12 slog fast, at DONG ikke må 

kræve en høj pris for benyttelse af opstrømsrørledningen, idet opstrømsbe-

kendtgørelsen netop skal sikre, at ethvert misbrug af dominerende stilling 

undgås. Ved besvarelsen af spørgsmål 36 fastslog ministeren, at ved bilæg-

gelse af tvister efter § 7 i opstrømsbekendtgørelsen om tredjeparters anven-

delse af opstrømsrørledningsnet, skal Energitilsynet sikre, at priser og betin-

gelser er rimelige. 

96. Selskabet gennemgår forløbet omkring udstedelsen af opstrømsbekendt-

gørelsen, og fremdrager Energistyrelsens høringsnotat, ”Sammenfatning af 

høringssvar til udkast til bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørled-

ningsnet”
27

, hvoraf det fremgår, at Energistyrelsen var enig i, at der kunne 

tages hensyn til udviklingen på tilsvarende markeder. Energistyrelsen frem-

førte dog samtidig, at der skal tages højde for, at DONGs monopolstilling 

ikke kan misbruges til skade for brugere af DONGs opstrømsrørledningsnet. 

Selskabet lægger også vægt på, at det af Energistyrelsens høringsnotat, pkt. 

6 fremgår, at Energitilsynet skal føre tilsyn med de kommercielle handelsbe-

tingelser, hvad angår prisernes og betingelsernes rimelighed. 

97. På baggrund af dette konkluderer MEMAS, at det klart fremgik, at 

Energitilsynet ikke kun skal tage hensyn til udviklingen i markedets praksis 

for adgang til opstrømsledninger, men samtidig og selvstændigt skal sikre 

prisernes og betingelsernes rimelighed. Dette blev anført som to elementer, 

idet rimelighedskriteriet netop skulle forhindre misbrug af DONGs mono-

polstilling. 

DONG om rimelige priser 

98. DONG er af den principielle opfattelse, at adgangen til opstrømsled-

ningsnettet på dansk sokkel er baseret på et system med forhandlet adgang.  

99. Det er endvidere DONGs opfattelse, at Energitilsynets behandling af sa-

gen alene skal baseres på en sammenligning med markedets praksis for til-

svarende aftaler. Energitilsynet kan kun pålægge DONG at nedsætte tarif-

ferne, hvis det kan godtgøres, at DONGs tariffer ligger over markedsni-

veauet for sammenlignelige aftaler. Dette er der efter DONGs opfattelse ik-

ke grundlag for at antage, hvorfor MEMAS klage bør afvises. 

100. DONG forklarer, at Energitilsynets hjemmel til at behandle den fore-

liggende klage er fastlagt i opstrømsbekendtgørelsens § 7, jf. § 7, stk. 1 og 

3, nr. 3. Det følger af § 7, stk. 4, at Energitilsynet efter forhandling med par-

terne bl.a. kan træffe afgørelse om prisen for adgangen. 

                                                 
27

 Se under afsnittet lovgrundlag for en grundig gennemgang af forløbet omkring udstedel-

sen af Opstrømsbekendtgørelsen. 
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101. Grundlaget for Energitilsynets afgørelse er udtrykkeligt fastsat i § 7, 

stk. 5, hvor det fremgår, at ”Energitilsynet skal lægge vægt på markedets 

praksis for aftaler af tilsvarende varighed og omfang.” 

102. Det afgørende kriterium for, om Energitilsynet kan give DONG på-

bud om at nedsætte tariffen, er således, om den af DONG fastsatte tarif lig-

ger over markedsniveauet for tilsvarende aftaler, dvs. sammenlignelige afta-

ler om tredjepartstransport i opstrømsrørledningsnet. 

103. Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 er afgivet med hen-

visning til bekendtgørelsens § 6, og kan derfor ikke uden videre finde an-

vendelse på denne sag. Tilkendegivelsen er ikke i overensstemmelse med § 

7, stk. 5’s krav om, at det afgørende kriterium er markedets praksis for til-

svarende aftaler. 

104. DONG skal dog hertil bemærke, at den rimelighedsvurdering, som 

Energitilsynet skal foretage ved dets ex officio-tilsyn med DONGs priser og 

betingelser efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1, må forstås i overensstemmelse 

med det markedsbaserede kriterium i § 7, stk. 5. Der er ikke hjemmel i be-

kendtgørelsens § 6 til et påbud om omkostningsbaseret prisfastsættelse. 

105. Dette – fortsætter DONG – underbygges af Energistyrelsens hø-

ringsnotat af 23. november 2000 til udkastet til bekendtgørelsen ”Sammen-

fatning af høringssvar til udkast til bekendtgørelse om adgang til opstrøms-

rørledningsnet”, hvori styrelsen i relation til § 5, jf. Notatets pkt. 5 betonede, 

at tredjepartsadgangen skal baseres på ”kommercielle forhandlinger”, og at 

det overordnet var ”Energistyrelsens udgangspunkt, at reglerne i bekendt-

gørelsen skulle skabe plads for, at det danske naturgasmarked hvad angår 

adgang til opstrømsrørledninger kan udvikle sig parallelt med tilsvarende 

markeder i andre lande.” Som følge af disse synspunkter fjernede Energi-

styrelsen en bestemmelse om omkostningsbaseret prisfastsættelse fra udka-

stet til bekendtgørelsen. 

Omkostningselementer i tariffen 

MEMAS om reduktion på [x] mio. kr. [xxx] 

106. I løbet af klagesagen har MEMAS fremdraget en række beløb, som 

selskabet mener, bør indgå, når Energitilsynet beregner den rimelige pris for 

opstrømstarifferne. 

107. For det første anfører MEMAS, at de samlede anlægsomkostninger 

skal reduceres. De samlede anlægsomkostninger på [X] mia. DKK (løbende 

priser) i perioden 1980-2009 bør reduceres med [X] mia. DKK.    

108. [afsnit slettet] 
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109. Såfremt DONG havde adskilt opstrømsaktiviteter fra kommercielle 

aktiviteter, ville sådan et element [ord slettet] være faldet inden for det 

kommercielle selskabs område, og ikke under opstrømsaktiviteten.  

110. [afsnit slettet] 

111. [afsnit slettet] 

112. De [X] kr. [sætning slettet]. Til støtte herfor peger MEMAS på, at 

DONG i 2005 solgte deres 50 pct. ejerandel til DONG Energy Pipelines for 

[X] DKK, hvilket svarer til DONGs anlægsomkostninger for Tyra Vest – 

F3. [sætning slettet].  

113. DONG leaser transportkapaciteten i Tyra Vest-F3 fra 2005 – 2025 

fra DONG Energy Pipelines. DONG ejer 100 pct. af aktierne i DONG 

Energy Pipelines. Når DONG har solgt sin andel af rørledningen Tyra Vest 

– F3, er den ikke en del af DONGs opstrømssystem. DONG Naturgas A/S 

er dermed hverken ejer eller operatør. Derfor bør hverken tarifindtægter el-

ler driftsomkostninger fra Tyra Vest – F3 indgå i rimelighedsvurderingen. 

Tillige bør DONG Naturgas A/S’ leasingudgifter til DONG Energy Pipe-

lines A/S heller ikke indgå i DONG Naturgas A/S’ driftsomkostninger. 

MEMAS om transportfradraget 

114. Det er MEMAS opfattelse, at visse såkaldte transportfradrag til for-

del for DONG bør inddrages i SETs beregninger, der ligger til grund for 

vurderingen af en rimelig transporttarif. MEMAS refererer til aftalerne om 

levering af gas mellem DUC og DONG (GSA’erne).  

115. MEMAS peger i forbindelse med disse aftaler på et C-element, som 

er et transportfradrag for en stor del af DONG’s mængder, hvilket bl.a. blev 

anerkendt af DONG i et brev af 10. december 2010. [sætning slettet].  

116. Transportfradraget var en reduktion i prisen til DONG, fordi leve-

ringspunktet var Tyra, og DONG selv skulle transportere gassen til land. 

Det er forkert, når DONG påstår, at transportfradraget består af leveran-

ceusikkerhed, gaslagerinvesteringer, gaskvalitet etc. Dette har intet med 

transportfradraget at gøre.  

117. At gaskøbsaftalerne indeholder transportfradrag blev også bekræftet 

af daværende minister.
28

 

118. [afsnit slettet].   

119. Når opstrømssystemets levetid er blevet forlænget, og når der samti-

dig er blevet transporteret væsentligt flere mængder end forventet, er hver-

ken transportfradraget eller den norske tarif rimelig for fremtidige mængder. 

                                                 
28

 1996/97 Det Energipolitiske Udvalg, Alm. del. – bilag 293 af 5. maj 1997 spørgsmål 151.   
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Da DONG i 2004 første gang offentliggjorde en tarif, var denne tarif lig 

transporttariffen for gas i den norske sektor (Gassco). 

120. DONGs tilbagediskonterede 2004 tarif
29

 er væsentligt lavere end 

transportfradraget. DONGs reelle tarifindtægter – transportfradraget - er 

derfor langt større end beregnet i DONGs og SETs modeller, hvor model-

lerne går ud fra en fiktiv, tilbagediskonteret norsk/dansk 2004 tarif.  

Figur 4: Transportfradrag og 2004-tarif tilbagediskonteret 

 

 

[Af hensyn til forretningsmæssigt, følsomme oplysninger er figur 4 udeladt i 

den offentlige version]. 

 

121. Samlet set konkluderer MEMAS, at det er afgørende, at transport-

fradragene i de konkrete gaskøbsaftaler bliver sidestillet med en egentlig 

transporttarif for perioden, og at denne tarif bliver inkluderet
30

 i beregnin-

gerne af de historiske tarifindtægter og dermed i vurderingen af et fremad-

rettet rimeligt tarifniveau.  

MEMAS om Harald – Tyra 

122. MEMAS finder, at der er tredjepartsadgang til Harald-Tyra. DONG 

har konkret givet tredjepartsadgang til TRYM-mængderne (Bayerngas Nor-

ge AS og DONG E&P A/S.) DONG transporterer derfor tredjeparts gas-

mængder i denne rørledning. 

123. MEMAS konkluderer, at DONGs tarifindtægter i Harald – Tyra Øst 

i form af Bayerngas og DONG E&Ps mængder fra Trym feltet, og alle 

DONGs øvrige indtægter fra Harald – Tyra, bør inkluderes på indtægtssiden 

i vurderingen af en rimelig tarif.  

MEMAS om afskrivningsperiode 

124. MEMAS anfører, at det ikke er korrekt at afskrive alle DONGs an-

lægsinvesteringer frem til 2023. MEMAS er af den opfattelse, at alle 

DONGs investeringer frem til 1989 bør afskrives indtil 2009 og investerin-

ger fra 1990 og frem bør afskrives indtil 2023.  

125. Etableringen af Tyra-Nybro var forbundet med leverancer fra 1984-

2009, så derfor bør Tyra-Nybro afskrives over 25 år. I 1990 blev GSA90 

indgået, og derfor bør alle anlægsinvesteringer fra 1990 og fremefter afskri-

ves med en sluttid 2023.  

                                                 
29

 Energitilsynet anvender den tilbagediskonterede 2004 tarif i modellen som en fiktiv tarif, 

da der før 2004 ikke var offentliggjort tariffer for opstrømssystemet. 
30

 Dvs. at transportfradraget kunne som en tarif erstatte den fiktive tilbagediskonterede 

2004 tarif. 
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MEMAS om driftsomkostninger og NGL 

126. MEMAS bemærker, at DONGs driftsomkostninger efter MEMAS’ 

vurdering er for høje sammenlignet med driftsomkostningerne for NOGAT 

og Tyra Vest – F3.  

127. Når driftsomkostningerne i hele perioden før 2008 er baseret på et 

estimat på baggrund af 2008 omkostningerne, er det væsentligt, at driftsom-

kostningerne for 2008 er opgjort korrekt – særligt når det er for en 25 årig 

periode.  

128. Efter MEMAS’s opfattelse skal driftsomkostninger fra Tyra Vest – 

F3 ikke inkluderes i 2008 driftsomkostningerne, hvorfor der skal fratrækkes 

[X] mio. kr.  

129. Det er uklart for MEMAS, om driftsomkostningerne i DONGs op-

strømssystem er DONGs leasingudgifter til DONG Energy Pipelines A/S el-

ler 50 pct. af driftsomkostningerne til Tyra-Vest-F3.  

130. Endelig blev der ved etableringen af gasbehandlingsanlægget Nybro 

i starten af 1980’errne etableret et NGL anlæg (til behandling af Natural Gas 

Liquids). [sætning slettet]. Anlægsudgifterne til dette anlæg bør derfor ikke 

inkluderes i de samlede anlægsomkostninger. [sætning slettet].  

DONG om omkostningselementer 

131. DONG afviser, at der i vurderingen af den rimelige tarif skal indgå 

omkostningselementer samt en rimelig forrentning af den investerede kapi-

tal. Hvis Energitilsynet på trods af DONGs synspunkt alligevel inddrager 

omkostningerne som relevante for fastsættelsen af den rimelige opstrømsta-

rif, har DONG en række synspunkter, der både knytter sig til de omkost-

ningselementer, som MEMAS har peget på samt til den af Energitilsynet 

anvendte model (Tilkendegivelsen). 

DONG om reduktion på [X] mio. kr. [ord slettet] 

132. [sætning sletttet]. Det er derfor ifølge DONG en anlægsomkostning 

og ikke en gaskøbsomkostning.  

133. DONGs investering i rørledningen til F3 er omfattet af det samlede 

opstrømssystem, da DONGs koncerninterne placering af ejerskabet ikke kan 

være afgørende for, hvilke omkostninger, der medtages.  

134. For så vidt NGL-anlægget ved Nybro kan DONG bekræfte, at de 

bogførte anlægsomkostninger til Nybro-anlægget kun omfatter nettoinveste-

ringerne. [sætning slettet] De løbende driftsindtægter- og driftsudgifter til 

NGL-anlægget indgår ligeledes i DONGs opgørelse af de løbende driftsom-

kostninger for opstrømssystemet. Endvidere er der løbende investeret i an-

lægget.  
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135. DONG fastholder derfor, at de samlede anlægsinvesteringer på [X] 

mio. DKK skal indgå i den aktivbase, som DONG kan få afskrevet og for-

rentet. 

DONG om transportfradrag 

136. DONG fastholder, at de pågældende transportfradrag ikke er rele-

vante for transporttariffen. Gaskøbsaftalerne er ikke omfattet af opstrøms-

bekendtgørelsen, og derfor er en pris i en sådan aftale ikke relevant for 

DONGs opstrømssystem. Den aftalte pris er ab platform og omfatter ikke 

betaling for transport gennem DONGs opstrømssystem. 

137. DONG anfører, at transportfradragene er en betegnelse for en række 

ikke-kvantificerbare elementer i de kommercielle prisforhandlinger mellem 

parterne. [sætning slettet]. DONG købte ab platform, og derfor var det nød-

vendigt med et prisfradrag for at nå frem til en ab platform pris. [sætning 

slettet].  

138. DONG fremhæver endvidere, at det er [ord slettet] af alle gasmæng-

der købt af DUC siden [årstal slettet], der er omfattet af de pågældende fra-

drag. Så en eventuel – og efter DONGs vurdering forkert – anvendelse af 

transportfradragene som en ”skyggetarif” vil under alle omstændigheder 

kun vedrøre under [x] pct. af gassen.  

139. Endelig bemærker DONG, at de mængder som er omfattet af de 

nævnte gaskøbsaftaler fuldt ud er medtaget i beregningen af indtægtssiden. 

Der er for samtlige de pågældende mængder tale om DONGs egne mæng-

der, og DONG understreger, at der ikke er grundlag for at fastsætte en høje-

re tarif for DONGs egne mængder end for den øvrige transport i opstrøms-

systemet.  

140. DONG konkluderer samlet, at kommercielt forhandlet prisnedslag 

ved DONGs køb af gas ikke er udtryk for DONGs transportindtægt. 

DONG om Harald – Tyra 

141. Det er DONGs vurdering, at Harald-Tyra rørledningen ikke er om-

fattet af opstrømsbekendtgørelsen, fordi undtaget herfra er ”dele af sådanne 

net og faciliteter, der benyttes til lokale produktionsaktiviteter ved et felt, 

hvor gassen produceres.” DONG anfører til støtte herfor, at Harald-Tyra Øst 

ledningen er en transportledning mellem to produktionsplatforme, hvor der 

begge steder kan ske raffinering af gassen, inden den sendes ind i opstrøms-

systemet for at blive transporteret til markederne. DONG konkluderer heraf, 

at økonomien i Harald-Tyra ledningen derfor ikke skal indgå i DONGs op-

strømssystem.  

DONG om afskrivningsperiode 

142. DONG bemærker, at det er almindelig praksis, at anlægsinvesterin-

ger afskrives over anlæggets teknisk/økonomiske levetid. Dette sikrer en 
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jævn tarifudvikling. DONG fastholder, at det er i brugernes interesse at fast-

holde et princip om en forholdsvis stabil tarifudvikling og fastholder videre, 

at samtlige anlæg i opstrømssystemet skal afskrives over hele den tek-

nisk/økonomiske levetid. 

DONG om driftsomkostninger 

143. DONG fremfører, at MEMAS’ tvivl om driftsomkostningernes stør-

relse er ubegrundet. Driftsomkostningerne til Tyra Vest – F3 er alene med-

taget med DONGs andel, svarende til [X] mio. kr.  

DONG om Energitilsynets model 

144. Som allerede nævnt er det DONGs opfattelse, at Energitilsynet ikke 

har hjemmel til at lægge vægt på en omkostningsbaseret prismodel. Men i 

det omfang Energitilsynet måtte have hjemmel til at inddrage en sådan mo-

del, er det efter DONGs vurdering afgørende, at modellen metodisk anven-

des korrekt, at de anvendte parametre svarer til markedspraksis og at der ta-

ges højde for de usikkerheder, der måtte være ved anvendelsen af modellen. 

145. Det er DONGs opfattelse, at den anvendte beregningsmodel i Ener-

gitilsynets Tilkendegivelse af juni 2011 er behæftet med væsentlige metodi-

ske fejl, der fører til en undervurdering af det fremtidige, nødvendige tarif-

niveau. 

146. DONG har til støtte herfor fået udarbejdet en rapport af NERA Eco-

nomic Consulting.
31

  

Forrentning af historisk underskud 

147. Energitilsynets beregningsmodel er baseret på perioden 1980-2023. 

For hvert historisk år opgøres årets samlede omkostninger fratrukket de be-

regnede indtægter. Herved fremkommer årlige underskud eller overskud.  

148. Infrastrukturinvesteringer som disse indebærer ofte, at indtægterne i 

den første periode er begrænsede i forhold til omkostningerne. Der akkumu-

leres derfor ofte betydelige underskud i den første årrække. De akkumulere-

de underskud dækkes typisk senere i perioden gennem overskud.  

149. For at kompensere for den forsinkede dækning tilskrives det akku-

mulerede underskud en årlig forrentning. Det er DONGs påstand, at det er 

en klar metodefejl i Energitilsynets beregningsmodel, at underskuddet for-

rentes med den risikofrie rente og ikke med den fastsatte WACC.  

150. DONG bemærker videre, at det til enhver tid akkumulerede under-

skud skal forrentes med en rentesats svarende til den fastsatte WACC. Til-

svarende bør et akkumuleret overskud forrentes med WACC-renten.  
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151. DONG anfører videre, at den af DONG oplyste korrekte metode, jf. 

NERA rapporten, hvor underskuddet forrentes med WACC renten, svarer til 

den metode, der anvendes af regulatoriske myndigheder i andre lande, fx 

Ofgem i England. 

152. DONG konkluderer samlet set, at en korrektion af ovenstående fejl i 

Energitilsynets model isoleret set indebærer en stigning i den fremtidige ta-

rif fra 6,5 øre/m
3
 til 21,4 øre/m

3
. 

Omkostninger til skat 

153. DONG gør gældende, at opstrømsaktiviteterne også i forhold til 

skatteomkostningerne i beregningsmodellen skal behandles på ”stand alone” 

basis. Det er efter DONGs opfattelse en klar metodefejl, at Energitilsynet i 

beregningsmodellen opgør skatteomkostningen på grundlag af DONG-

koncernens samlede skatteforhold.  

154. I Energitilsynets modelberegninger indregnes skat i WACC’en fra 

1999, hvor DONG Naturgas A/S bliver skattepligtig. DONG mener, at op-

strømsaktiviteterne isoleret set (på stand alone basis) ville have været skat-

tepligtige fra 1992 ved anvendelse af regnskabsmæssige afskrivninger.  

155. Det er DONGs opfattelse, at en indregning af skattebetalinger fra 

1992 i modellen vil indebære en stigning i tariffen på 2,8 øre/m
3
.  

WACC parametre 

156. DONG fremfører, at såvel Energitilsynets som DONGs valgte vær-

dier for parametrene for WACC-modellen er behæftet med stor usikkerhed 

og ugunstigt fastsat set fra et investorsynspunkt. DONG fremhæver, at helt 

generelt er der betydelige usikkerheder ved at fastsætte WACC over en så 

lang periode. De enkelte WACC-parametre har samtidig stor betydning for 

resultatet, og små ændringer i parametrene vil have væsentlig indflydelse på 

størrelsen af den estimerede tarif.    

157. Som et eksempel herpå peger DONG på, at en underestimering af 

kreditspændet på 1 pct. i perioden 1980-2011 i sig selv ca. svarer til den føl-

somhed som Energitilsynet foretager i deres analyse af WACC’en på +/- 0,5 

pct. Der er således stor usikkerhed om inputtet til Energitilsynets model, og 

DONG gør derfor gældende, at en følsomhed på +/- 0,5 pct. i Energitilsy-

nets model ikke er retvisende.  

158. Det er samlet set DONGs vurdering, at sådanne beregningsmodeller 

skal anvendes med stor forsigtighed, og ikke alene kan danne grundlag for 

en konklusion om, at tariffen er urimelig. 

Sammenligning med andre lande 

159. Både MEMAS og DONG har en række betragtninger i relation til 

bestemmelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 7, som pålægger Energitilsynet 
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at lægge vægt på markedets praksis, når Energitilsynet behandler en klage 

over priser og betingelser for adgang til opstrømssystemet. 

MEMAS 

160. Rørledningssystemer i Nordsøen er meget forskellige i rørlængde, 

behandlingsmuligheder for gassen, alder, investeringer, opgraderinger af 

disse, antal landingspunkter, forgrening, transporterede gasmængder osv. 

Disse forskelligheder komplicerer sammenligning af tariffer og det giver 

derfor ikke mening blot at sammenligne tariffen i ét rørsystem med tariffen i 

et andet.  

161. Ved sammenligning med andre opstrømssystemer skal det holdes for 

øje, at DONGs tarif er baseret på, at den leverede gas er tør og såkaldt spec-

gas. Dvs. den skal ikke behandles, før den sendes videre til transmissionssy-

stemet. I andre systemer reflekterer transporttariffen retten til at levere våd 

gas, som i forhold til tør gas kræver bekostelig behandling.  

162. Der er forhandlet tredjepartsadgang til det hollandske opstrømssy-

stem. EBN ejer 45 pct. af NOGAT (260 km opstrømsrørledning fra F3 plat-

formen til Den Helder ved den hollandske kyst.) Der kan eksporteres våd 

gas gennem NOGAT, og NOGAT tariffen er inklusiv processering.   

163. [afsnit slettet].  

DONG 

164. DONG understreger, at det ikke er godtgjort, at DONGs tariffer lig-

ger over markedsniveauet. Tværtimod er DONG af den opfattelse, at 

DONGs tariffer ligger inden for markedets spænd for tilsvarende ydelser. 

DONGs tarif på 10 øre/m
3
 ligger endda i underkanten af de af Energitilsynet 

inddragede transporttariffer. 

165. Det er ikke relevant at inddrage prisen for transport i de hollandske 

og tyske landbaserede transmissionssystemer, når der sammenlignes med 

opstrømstariffer, da gasprisen ved den hollandske gasbørs allerede indehol-

der udgift til opstrømstransport. Et reelt alternativ er efter DONGS vurde-

ring transport fra den danske del af Nordsøen til Holland.  

Øvrige vilkår 

166. Klagen fra MEMAS indeholder først og fremmest indsigelser mod 

tarifniveauet. MEMAS har imidlertid fremdraget en række adgangsvilkår, 

hvor MEMAS finder, at Energitilsynet bør gribe ind. Nedenfor gengives 

først rækken af andre klagepunkter fra MEMAS og efterfølgende redegøres 

for DONGs bemærkninger vedrørende disse vilkår 

MEMAS om ikke-diskrimination 

167. MEMAS understreger, at DONGs transporttariffer og vilkår ikke er 

rimelige. De giver ikke mulighed for åben og lige konkurrence på det dan-
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ske naturgasmarked. DONGs tariffer og vilkår diskriminerer mellem 

DONGs egne aktiviteter og MEMAS som tredjepart.  

168. Derfor skal DONG pålægges fremover og så hurtigt som muligt, ge-

nerelt at ændre vilkår og transporttariffer i transportaftalerne, så MEMAS 

får tariffer og vilkår, der er mindst lige så gunstige som dem, DONGs egne 

aktiviteter har i Tyra-Nybro.  

169. Endvidere skal DONG pålægges at oplyse om transporttariffer og 

vilkår for egne aktiviteter og for koncernforbundne selskaber, så der skabes 

transparens om disse transportvilkår, således at disse kontrolleres.  

MEMAS om forhandlinger 

170. MEMAS har efter offentliggørelsen af Energitilsynets Tilkendegi-

velse uden held prøvet at få tariffen sænket til 7 øre/m
3
.  

171. Det har ikke været muligt for MEMAS at forhandle en lavere tarif på 

plads med DONG. Det er MEMAS’ opfattelse, at der ikke er en egentlig re-

el forhandling af transporttariffen mellem to kommercielle parter. DONG 

offentliggør transporttarifferne på selskabets hjemmeside, og accepteres dis-

se ikke, kan der ikke foretages booking. MEMAS har endvidere forsøgt at 

forhandle sig til en lavere tarif ved langtidsbooking på 3 år, hvilket også 

blev afvist af DONG.  

172. Det er samlet MEMAS’ erfaring, at DONG på forhånd definerer pri-

sen, og MEMAS er pristager. 

173. DONG indikerede ikke under forhandlingerne, at en lavere tarif var 

en mulighed, såfremt standardvilkårene blev ændret.  

MEMAS om kapacitetsbooking 

174. Det er MEMAS opfattelse, at det forhold, at DONG som ejer af Ty-

ra-Nybro har adgang til at få gasmængder ind på det danske marked uden at 

skulle booke kapacitet i Tyra-Nybro, uden at skulle overholde et specifikt 

balancebånd, og uden at skulle indregne betaling af transporttarif gennem 

Tyra-Nybro i gasprisen over for DONGs slutkunder både hver for sig og 

samlet udgør en væsentlig diskrimination af MEMAS i forhold til DONG. 

Disse forhold hindrer MEMAS i at konkurrere på lige vilkår med DONG. 

Konsekvenserne herved er i modstrid med formålsbestemmelserne i NGFL, 

og MEMAS anser ikke disse vilkår som rimelige transportvilkår jf. op-

strømsbekendtgørelsens § 6. 

175. Specifikt i forhold til kapacitetsbooking bør rimelighedsvurderingen 

af transporttariffen i Tyra-Nybro ske med udgangspunkt i tarifindtægter be-

regnet ud fra kapacitetsbetalinger.  
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176. Sammenfattende fremfører MEMAS, at ved vurderingen af DONGs 

tarifindtægter er det ikke nok at analysere det årlige, faktiske flow og derved 

beregne de samlede tarifindtægter. Tarifindtægterne bør vurderes i forhold 

til den bookede kapacitet, der ville have været nødvendig for en tredjepart, 

som skulle have transporteret en tilsvarende mængde. 

MEMAS om korte produkter 

177. Som anført ovenfor giver kravet til MEMAS og andre tredjeparter 

om minimum 30 dages reservation en klar konkurrencemæssig fordel til 

DONG, hvilket er urimeligt. 

178. DONG afgav i 2003 tilsagn, hvor DONG, i det omfang det er muligt, 

forpligtede sig til at tilbyde kortvarige ydelser i søledningerne. Længden af 

disse kortvarige ydelser ville korrespondere med mulighederne i transmissi-

onsnettet på land. Siden 2004 har det været muligt at få døgn og ugeproduk-

ter i Energinet.dk´s transmissionsnet. MEMAS kan ikke se, hvorfor det ikke 

skulle være muligt at tilbyde produkter af tilsvarende varighed i sølednin-

gen. Derfor bør DONG pålægges snarest at tilbyde døgn- og ugeprodukter.  

179. MEMAS finder ikke, at DONG tilbyder et standardprodukt, der lø-

bende markedstilpasses. Allerede primo 2011 blev DONG af markedet gjort 

opmærksomt på, at der er efterspørgsel efter korte produkter, men DONG 

tilbyder fortsat ikke disse produkter, som DONG allerede i 2003 lovede 

ville følge udviklingen på land.  

MEMAS om line-pack 

180. MEMAS fremhæver, at den line-pack
32

 der opbygges i Tyra-Nybro 

har en værdi, som ikke er indregnet på indtægtssiden. Indtægterne bør derfor 

indregnes på indtægtssiden i vurderingen af en rimelig transporttarif.  

181. Line-pack skal efter MEMAS opfattelse betragtes som et lager, hvor 

DONG har mulighed for at ”udtrække” mere gas i Nybro, end der leveres 

fra Tyra platformen. Hvis DONG ikke kunne bruge denne line-pack, skulle 

DONG udtrække gas fra gaslagrene, med omkostninger til følge. DONG be-

taler ikke for kompression af gassen, så line-packen er ikke forbundet med 

omkostninger for DONG. 

182. I juni 2011 var der efter det oplyste ikke tredjepartsadgang til op-

strømssystemet og MEMAS konkluderer på denne baggrund, at DONG i 

særdeleshed i perioder uden tredjepartsbooking kan benytte linepack og 

derved spare lagerudgifter. Der er således en kommerciel værdi forbundet 

med line-pack. 

                                                 
32

 ”Lagerplads” i rørledningen, der skabes ved at øge eller mindske trykket af naturgas i 

ledningen. 
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DONG om ikke-diskrimination 

183. Det er DONGs påstand, at ejerens egen benyttelse af infrastrukturen 

ikke er omfattet af tredjepartsadgangen, og direktivet lægger ikke op til en 

vurdering af forholdet mellem ejeren som bruger af systemet og tredjeparts-

brugerne.  

184. Endelig fremhæver DONG, at selskabet af egen drift har givet til-

sagn om at gennemføre en selskabsmæssig unbundling af opstrømsaktivite-

ten. DONG går derfor langt videre end den af lovgiver tilsigtede tredjeparts-

adgang.  

DONG om forhandlinger 

185. Forhandlet adgang skal ifølge DONG forstås i modsætning til regu-

leret adgang. Forhandlet adgang betyder, at vilkårene som udgangspunkt 

fastlægges ud fra markedsprincipper af parterne selv.  

186. I praksis kommer forhandlet adgang til udtryk ved, at DONG har 

udarbejdet et standardprodukt, hvor tariffer og vilkår er fastsat i forhold til 

praksis på markedet for opstrømstransport samt de tidligere forhandlinger 

DONG har været involveret i. DONG foretager løbende en tilpasning af 

standardvilkårene på grundlag af udviklingen i markedspraksis.  

187. MEMAS har ifølge DONG ikke ønsket at forhandle afvigelser fra 

standardvilkårene, men har alene ønsket en sænkning af standardtariffen.  

188. [sætning slettet]. Princippet om forhandlet adgang er ifølge DONG 

velegnet til at imødekomme særlige behov hos E&P selskaber eller andre 

selskaber, uden at der samtidig foretages diskrimination mellem transport-

kunderne.   

DONG om kapacitetsbooking 

189. DONG fremfører, at der ikke er hjemmel i opstrømsbekendtgørelsen 

til at sidestille DONGs brug af systemet med tredjepartsadgang. Derfor er 

det kun muligt at opgøre DONGs historiske brug af egne rør på grundlag af 

de faktisk transporterede mængder.  

190. DONG fremhæver, at DONG ved at tilbyde reservationer ned til 30 

dages varighed til samme enhedstarif som ved årsaftaler giver tredjeparter 

mulighed for at sammensætte reservationer, der matcher afsætningsprofilen, 

så den reelle betaling de facto næsten er en volumentarif. Endelig bemærker 

DONG, at selskabet har givet tilsagn om at udvikle ”day-ahead” transport-

produkter.   

DONG om korte produkter 

191. DONG fastholder, at Energitilsynet ikke har hjemmel til ex ante at 

påbyde DONG at udbyde visse produkter eller produkter af en bestemt va-

righed. Klagen må derfor også på dette punkt afvises pga. manglende 

hjemmel. 
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192. DONG har imidlertid allerede tilkendegivet, at DONG vil udbyde 

døgn og ugeprodukter snarest muligt, hvilket forventeligt vil kunne ske fra 

1. oktober 2012
33

.  

DONG om line-pack 

193. DONG oplyser, at selskabet ikke har selvstændige indtægter ved li-

nepack’en. Værdien gives direkte videre til alle brugerne af opstrømssyste-

met via balancebåndet på 12 pct. DONG fastholder derfor, at DONG ikke 

skal indregne en fiktiv indtægt ved linepack‘en, ud over den indtægt der al-

lerede er indeholdt i transporttarifferne via balancebåndet. 

Tariffernes betydning 

194. Der er mellem parterne stor uenighed om, hvorvidt opstrømstariffen 

overhovedet er relevant for prisdannelsen af naturgas eller har betydning for 

adgangen til og konkurrencen på det danske marked. I det følgende gengi-

ves, hvad parterne har fremført om dette emne. 

MEMAS om tariffernes betydning 

195. MEMAS påstår at DONGs transporttariffer på Tyra-Nybro skaber 

konkurrenceforvridning på det danske naturgasmarked. 

196. MEMAS har ikke et reelt alternativ til at få gas til Danmark. Et ta-

rifniveau på 10 øre/m
3
 er urimeligt, da det ikke giver den tilsigtede mulig-

hed for åben og lige konkurrence på det danske naturgasmarked, og da det 

diskriminerer mellem DONGs egne aktiviteter og MEMAS som tredjepart.  

197. MEMAS betaler en urimelig høj tarif for den bookede kapacitet. 

Samtidig skal MEMAS booke minimum for 30 dage. MEMAS er derfor 

stillet konkurrencemæssigt dårligere end DONG. DONG kan transportere 

naturgas gennem Tyra-Nybro uden at være underlagt de restriktive vilkår, 

som MEMAS er underlagt, og uden at skulle kalkulere med den samme 

transporttarif som MEMAS skal betale.  

198. Det urimelige tarifniveau og en booking periode på minimum 30 da-

ge har den konsekvens, at MEMAS ikke transporterer marginale mængder 

gas til det danske marked, som MEMAS ellers kunne have leveret. Endvide-

re reagerer MEMAS kun begrænset på prisforskelle mellem Danmark og 

Holland.  

199. Endelig betyder den høje tarif og krav om minimum 30 dages reser-

vation, at MEMAS er dårligere stillet end DONG i at kunne konkurrere om 

tredjepartsmængder af gas. [sætning slettet]. I et sådant tilbud er transportta-

riffen en væsentlig konkurrenceparameter. DONG har her en klar fordel i 

forhold til MEMAS, da DONG ikke skal booke 30 dages kapacitet, men be-
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 DONG har udskudt lanceringen af døgn- og ugeprodukter til efter Energitilsynet har truf-

fet afgørelse i klagesagen. 
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taler i forhold til den aktuelle volumen. MEMAS forventer, at der kommer 

flere udbud af tredjepartsvolumener i fremtiden, og MEMAS vil i alle til-

fælde være dårligere stillet end DONG i konkurrencen om disse volumener.  

200. Hvis tariffen havde været lavere, ville MEMAS kunne have påtaget 

sig flere kontraktuelle leveringsforpligtelser i Danmark, og derved øget ud-

buddet af gas på det danske marked. MEMAS ønsker et likvidt marked med 

flest mulige handelspartnere. 

201. Tyra-Nybro forbindelsen er MEMAS´ eneste mulighed for at trans-

portere naturgas til Danmark og dermed overholde de leveringsforpligtelser 

selskabet har på engrosmarkedet i Danmark. MEMAS understreger, at der 

ikke er et reelt alternativ. Eneste alternativ er at transportere gassen fra pro-

duktionsfelterne til Holland via NOGAT, gennem Tyskland og tilbage til 

Danmark. 

202. MEMAS bemærker, at det er forkert, når DONG påstår, at engros-

prisen på gas i Danmark ikke fastsættes på baggrund af DONGs opstrømsta-

rif. [sætning slettet].   

203. [afsnit slettet].  

DONG om tariffernes betydning 

204. DONG gør gældende, at MEMAS’ påstand om, at opstrømstariffen 

har negativ betydning for det danske gasmarked, er udokumenteret, og at 

MEMAS’ påstand om at opstrømstariffens størrelse påvirker MEMAS’ af-

sætning af gasmængder i Danmark negativt ikke harmonerer med de fakti-

ske forhold på det danske marked.  

205. Den danske engrospris (NPG) ligger på niveau med markedsprisen 

på de likvide markeder syd for grænsen. DONG konstaterer på den bag-

grund, at engrosprisen på gas i Danmark bestemmes af, hvad gassen kan 

købes til på andre handelspladser – nærmere bestemt APX i Holland, EEX-

GUD og EEX-NCG. Engrosprisen på gas i Danmark fastsættes derfor ikke 

på baggrund af DONGs opstrømstarif. 

206. DONG konkluderer samlet set, at der ikke er grundlag for at antage, 

at den aktuelle, danske opstrømstarif begrænser øget gas til gaskonkurrence 

i Danmark.  

207. En yderligere sænkning af opstrømstariffen vil efter DONGs vurde-

ring ikke medføre en sænkning af engrosprisen i Danmark, men vil kun give 

en øget avance til gasleverandører, der har adgang til gas fra Tyra-

platformen. 

208. DONG bemærker, at MEMAS´s leveringsforpligtelser i Danmark er 

frivilligt indgåede aftaler, og at MEMAS har indgået disse, fordi det har væ-



34/104 

ret forretningsmæssigt fordelagtigt. De pågældende aftaler er angiveligt ind-

gået på et tidspunkt med en opstrømstarif på 13 øre/m
3
. 

SETs undersøgelser og analyse 

Opstrømssystemet i andre lande 

209. SET har undersøgt forhold om regulering, adgangsvilkår og priser i 

opstrømssystemer i de omkringliggende lande. Det gælder forhold i Norge, 

UK og Nederlandene. Sammenligningen er på et overordnet niveau, men 

skitserer hovedlinjerne og tendensen i de omkringliggende lande.  SET har 

ved omregning af tariffer til danske kr. anvendt et gennemsnit af valutakur-

sen for 2011. Der er således anvendt et 12-mdr. gennemsnit, for at minimere 

påvirkningen fra valutakursudsving ved omregningen. 

Opstrømsregimet i Norge, UK og Nederlandene  

210. Gassled
34

 er den formelle ejer af den norske gasinfrastruktur, men 

driften er varetaget af selskabet Gassco, som er operatør. Den norske stat 

ejer Gassco. Alle aktører, der er gasproducenter, eller som har købt gas hos 

en producent ab platform, kan få transporteret gas i Gassled. Der gælder 

forholdsvis fleksible forhold for transport af gas i Gassled.  

211. I UK har branchen i samarbejde med DECC
35

 udarbejdet en vejled-

ning om adgang til infrastrukturen.
36

 Hvis der ikke opnås enighed ved en 

forhandling, kan tredjepartsaktøren rette henvendelse til DECC, der som 

myndighed kan bilægge tvister. DECC har offentliggjort en vejledning, der 

tilkendegiver, hvordan eventuelle tvister vil blive behandlet. Opstrømssel-

skaberne offentliggør et resumé af hver indgået transportaftale. 

212. I Nederlandene er de primære opstrømsrørledninger NGT
37

 og 

NOGAT.
38

 NOGAT transporterer gas fra en række felter i den hollandske 

del af Nordsøen til Den Helder
39

 i Holland.   

213. Nedenfor i tabel 5 ses i hovedpunkter opstrømsregimet i Danmark 

sammenlignet med de omkringliggende lande.  

Tabel 5: Opstrømsregimer – Danmark sammenlignet med andre lande 

 Danmark Norge (Gassco) UK Holland 

Adgangs- 

regime 

Forhandlet  

tredjepartsadgang 

Reguleret tredje-

partsadgang 

Forhandlet  

adgang. 

Frivillig branche-

Forhandlet 

Tredjeparts- 

adgang  

                                                 
34

 Gassled er et joint venture af 11 producenter, bl.a. Statoil Petroleum (32.068 pct.), A/S 

Norske Shell (5.338 pct.) og DONG E&P Norge AS (0.660 pct.). 
35

 The Secretary of State for Department of Energy and Climate Change 
36

 The Infrastructure Code of Practice” (ICoP) 
37

Noordgastransport B.V, som er 470 km.  
38

 Northern Offshore Gastransport B.V.) som er ca. 264 km 
39

 Gasbehandlingssystem. 
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vejledning,  

Tilsyn Tilsynsmyndighed, 

der også er tvistbi-

læggelsesmyndig-

hed 

Tilsynsmyndighed Tvistbilæggelses-  

myndighed 

n.a.  

Ejerforhold Aktiviteten er place-

ret i kommercielt 

handelsselskab 

Det norske system 

ejes af producen-

terne, som er joint 

venture partnere i 

JV GassLed. 

Gassco er en uaf-

hængig statsejet 

operatør af det 

norske system.  

Driften skal ”hvile 

i sig selv” 

Aktiviteterne er  

placeret hos pro-

ducenter  

NOGAT – ejet 

af GDF SUEZ 

Global Gas Hol-

ding B.V. (48,2 

pct.), Energie 

Beheer Neder-

land BV (45 

pct.), Total E&P 

Nederland BV 

(5 pct.) og Ven-

ture Production 

Nederland BV 

(1,8 pct.) 

Tarifstruktur Kapacitet/volumen  Kapacitet – tarif 

opdelt i kapital og 

driftselement. 

Kapacitet –  

send or pay 

n.a. 

Produkter 1 måned –  

1 år eller mere 

1 dag, kort, mel-

lemlang og lang. 

n.a. 1 dag på ad hoc 

basis 

Kilde: www.dongenergy.com, www.gassco.no , www.lovdata.no, www.oilandgas.org.uk, 

www.og.decc.gov.uk, www.gdfsuezep.nl, 

 

214. I det følgende afsnit præsenteres en sammenligning af opstrømstarif-

fer i Danmark med opstrømstarifferne i de omkringliggende lande – United 

Kingdom, Nederlandene og Norge. 

Sammenligning af opstrømstariffer – UK, Nederlande-
ne, Norge og transport af gas fra den hollandske gas-
børs til Danmark 

215. SET har til brug for en samlet vurdering af DONGs opstrømstarif 

indhentet oplysninger om tariffer for transport af gas i opstrømsrørledninger 

i omkringliggende lande (Norge, UK) samt tariffer for transport af gas fra 

den centrale hollandske handelsplads for gas, TTF, til Danmark via det hol-

landske og nordtyske transmissionssystem. DONG har fremsendt selskabets 

forhandlede NOGAT tarif til SET. Beregningen af tariffer for transport af 

gas over land er medtaget ud fra et arbitrageargument, idet et selskab kan 

vælge mellem at købe gas fra Nordsøen transporteret gennem opstrømsled-

ninger eller gas købt på TTF transporteret over land til Ellund. 

Opstrømstarif Nederlandene 

216. SET har rettet henvendelse til GDF SUEZ, som har overtaget det 

hollandske opstrømstransmissionsselskab NOGAT. GDF SUEZ har ikke 

villet udlevere oplysninger om tariffer og adgangsvilkår til brug for denne 

undersøgelse, men henviser til, at der er forhandlet adgang til det hollandske 

system i henhold til EU's gasdirektiv.   

http://www.dongenergy.com/
http://www.gassco.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.oilandgas.org.uk/
http://www.og.decc.gov.uk/
http://www.gdfsuezep.nl/
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217. DONG har i sit høringssvar til SET oplyst, at de af DONG indgåede 

aftaler om transport i NOGAT
40

 systemet er indgået til [beløb slettet]. SET 

har ikke kunnet få adgang til validerede oplysninger om tarifniveau i øvrigt, 

herunder kontrakter.  

Opstrømstarif Norge  

218. Gassco, den norske operatør af opstrømstransport, udbyder trans-

porttjenester via opstrømsrørledninger fra Norge og Nordsøen til exitpunk-

ter i hhv. Holland, Frankrig, England og Norge. SET har via Gassco’s 

hjemmeside fundet tariffer for transport af gas mellem Norge og Tyskland.  

219. Tabel 6 viser et eksempel for transport af gas gennem Europipe II 

mellem Kårstø i Norge og Dornum i Tyskland. Europipe II krydser 

DONG’s opstrømsrørledninger til Tyra og Harald, se figur 5.  

Tabel 6: Transport fra Kårsto til Dornum  

Rute Prisområde Type km  NOK/Sm
3
 

DKK 

Øre/Nm
3
 

DKK 

Øre/Nm
3
/km  

Kårstø Område D Entry -  0,0288 2,91   

Dornum Område D Exit - 0,0870 8,79   

I alt     658 0,1158 11,69 0,018 
Kilde: www.Gassco.no. Tarifferne er opgjort og i tabellen angivet for tør gas. Den norske 

tarif er opgivet standardkubikmeter og 2010-prisniveau, mens tariffer omregnet til danske 

kroner er angivet i normalkubikmeter og opregnet til 2011-prisniveau. 

Note: Kursforholdet mellem danske og norske kr. er antaget at være 0,9561. Kursen er et 

gennemsnit af kursen mellem DKK og NOK for perioden 3. jan. 2011 til og med 30. dec. 

2011. 

 

220. Gassco har en fast entry tarif for stort set hele Nordsøen og en fast 

exit tarif for hhv. UK og kontinental Europa.  

                                                 
40

 Kilde: DONG’s kommentar til klagen fra MEMAS af 9. december 2011. Tariffen er op-

gjort og angivet for våd gas. Ved at benytte en processeringsfaktor på [X] pct. findes tarif-

fen opfjort i tør gas til [beløb slettet]. 
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Figur 5: :Transport af gas fra Kårstø til Dornum gennem Europipe II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.gas-roads.eu 

Opstrømstarif UK  

221. SET har indhentet oplysninger om opstrømstariffer hos Shell og BP. 

Disse to selskaber har tilsluttet sig Infrastructure Code of Practice (ICOP), 

hvor selskaberne er forpligtet til at offentliggøre standardtariffer for 

transport af gas i opstrømsrørledninger. Begge selskaber har opstrømsrør-

ledninger i Nordsøen.  

222. SET har valgt at betragte transport af gas i Shells opstrømsrørled-

ninger mellem feltet Statfjord, beliggende i den nordlige del af Nordsøen og 

St. Fergus, beliggende på Skotlands vestlige kyst samt transport af gas i 

BP’s opstrømsrørledninger mellem en platform i CATS Riser feltet i Nord-

søen og Teeside ved den engelske vestkyst. Standardtariffen for Statfjord - 

St. Fergus ruten ligger mellem 0,5 og 0,7 pence pr. Sm
3
af booket kapacitet 

indtil 2013, hvorefter tariffen er annonceret til at stige
41

. Standardtariffen for 

CATS Riser - Teeside ruten ligger mellem 11,5 og 13,3 britiske pund pr. 

1.000 Sm
3
 reserveret kapacitet

42
.  

223. Figur 6 viser to udvalgte ruter (gul markering) for transport af gas. 

Tarifberegningerne for de to udvalgte ruter i det britiske opstrømssystem er 

angivet i tabel 7. 

                                                 
41

Kilde: http://www-static.shell.com. Bemærk at tarifferne er opgjort og angivet for våd 

gas.  
42

Kilde: http://www.catspipeline.com. Tarifferne er opgjort og angivet for våd gas, og det 

bemærkes, at 11,5 – 13,3 pund pr. 1000 m
3
 svarer til 1,15 – 1,33 pence pr. m

3
. 

http://www.gas-roads.eu/
http://www.catspipeline.com/
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Figur 6: Transport af gas i det britiske opstrømssystem; opstrømsledningen St. Fergus 

– Statfjord (FLAGS) og CATS Riser – Teeside (CATS).   

 
Kilde: www.shell.co.uk 

 

Tabel 7: Transport af gas i det britiske opstrømssystem 

Rute Operatør Km Pence/Sm³ 
    DKK 

øre/Nm³ 
DKK 

øre/Nm³/km 

Statfjord – St. Fergus Shell 450,6 0,50 - 0,70 4,06 – 5,68  0,009 – 0,013 

     - fra 2013   1,50 - 1,90 12,17 – 15,42  0,027 – 0,034 

CATS Riser – Teeside BP 404,0 1,15 - 1,33 9,74 – 11,27  0,024 – 0,028 

Kilde: Tarifoplysninger vedrørende Shell’s opstrømssystem er hentet fra deres hjemmeside 

www-static.shell.com. Tarifoplysninger vedrørende BP’s opstrømssystem er hentet fra de-

res hjemmeside www.catspipeline.com. 
Note: De angivne tariffer i Pence/Sm³er angivet for våd gas, og der er benyttet en processe-

ringsfaktor på 25 % for at beregne de tilsvarende tariffer for tør gas, der i tabellen er opgjort 

i DKK Øre/Nm³. Den anvendte kurs på 859,05 er et gennemsnit af kursen mellem DKK og 

britiske pund for perioden 3. jan. 2011 til og med 30. dec. 2011. Tariffer for Shell er angi-

vet i 2007-prisniveau, mens tariffer for BP er angivet i 2005-prisniveau. Tariffer angivet i 

DKK øre er opregnet til 2011-prisniveau ved brug af det britiske Producer Price Index (kil-

de: http://www.ons.gov.uk/ons/index.html). 

 

224. Det bemærkes, at tarifferne i UK altid er angivet ved et spænd (øvre 

og nedre grænse) hvorfor DONG’s nuværende tarif må sammenlignes i for-

hold til den gennemsnitlige tarif. For Statfjord – St. Fergus ruten er den 

http://www.shell.co.uk/
http://www-static.shell.com/
http://www.catspipeline.com/


 39/104 

 

 

gennemsnitlige tarif beregnet til 4,87 DKK øre/Nm³, mens den gennemsnit-

lige tarif for CATS Riser – Teeside vil ligge på 10,50 DKK øre/Nm
3
. Disse 

tariffer er igen gældende for transport af tør gas og fremskrevet til 2011-

prisniveau. 

Køb af gas i Nederlandene til levering ved den danske grænse (Ellund) 

225. SET har undersøgt transportomkostningerne ved at købe gas på den 

største kontinentaleuropæiske handelsplads for gas – den hollandske gashub 

TTF - til levering ved den danske grænse (Ellund). Sammenligningen af ta-

riffer er relevant i forhold til beslutningen om enten at købe gas fra Nordsø-

en eller købe gas transporteret fra øvrige europæiske lande, jf. tabel 8. Tarif-

ferne er opgivet i euro pr. kWh. pr. time pr. år og er derefter omregnet til 

DKK øre pr. m
3
. Tarifferne er opgjort og angivet for transport af tørgas. 

Tabel 8: Transport af gas fra TTF til Ellund via GUD
43

. 

Punkter Operatør Type Km €/kwh/h /år 
DKK 

øre/Nm³ 
DKK 

øre/Nm³/km 

TTF  VTP -    

OudeStatenzijl GTS Exit - 1,014 1,05   

OudeStatenzijl H GUD Entry - 1,910 1,97   

Ellund GUD Exit - 1,790 1,85   

 I alt     390   4,87 0,012 
Kilde: Gasroads.eu samt tarifblade for hhv. GTS og GUD (Gasunie Deutschland) 

Note: Afbrydelig kapacitet 

Note: Den anvendte kurs på 745,05 er et gennemsnit af kursen mellem DKK og Euro for 

perioden 3. jan. 2011 til og med 30. dec. 2011. Tariffer er angivet i 2011-prisniveau. 

 

226. Tabellerne viser, at omkostningen for transport af gas mellem den 

hollandske gashub TTF til den danske grænse ved Ellund udgør knap 5 

DKK øre/Nm
3
. Det bemærkes dog at ovenstående tarifberegning er foreta-

get i henhold til gældende tariffer pr. januar 2011
44

.  

227. GUD har pr. 1. oktober 2012 hævet tarifferne for OudeStatenzijl H 

(entry) og Ellund (exit). Priserne ligger i dag på 2,172 €/kWh/h/år hhv. 

2,856 €/kWh/h/år. Den samlede tarif for transport af gas fra TTF til Ellund 

via GUD er med de nye tariffer beregnet til 5,960 DKK øre/Nm³ (2012-

priser). Transportvejen er illustreret i figur 7 nedenfor. 

                                                 
43

 GUD står for Gasunie Deutschland 
44

 Kilde: www.gasunie.de 

http://www.gasunie.de/
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Figur 7: Transport af gas fra TTF til Ellund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.gas-roads.eu 

 

228. Det er muligt at bestille døgnprodukter for transport af gas fra TTF 

til Ellund via Gasunie Transport Service (GTS) og Gasunie Deutschland 

(GUD). Et døgnprodukt kan bestilles som uafbrydelig eller afbrydelig trans-

portkapacitet via Link4hubs. Operatørerne GTS og GUD fastsætter prisen 

på et døgnprodukt som hhv. 5 og 3,5 pct. af årstariffen
45

. 

229. Det er således knap 5 DKK øre/Nm
3
 dyrere at transportere gas fra 

Tyra til indgangen af det danske gastransmissionssystem ved Nybro end fra 

den hollandske gasbørs TTF til indgangen af det danske gastransmissionssy-

stem ved Ellund
46

.   

APM Pipelines 

230. APM Pipelines A/S er medejer og ansvarlig for salget af opstrømka-

paciteten fra Tyra-Vest til Nogat-F3 platformen. MEMAS har i et hørings-

svar til SET oplyst, at APM Pipelines A/S’ opstrømstarif er på [X] øre/m
3
. 

Denne tarif er også gældende for tredjeparter. En alternativ rute for transport 

af gas kunne således ske gennem APM Pipelines og videre gennem NOGAT 

opstrømssystemet som vist i figur 8.  

                                                 
45

 Kilde: www.Link4hubs.com 
46

 Denne forskel fremkommer ved sammenligning af transporttariffen fra TTF til Ellund via 

GUD med tariffer gældende for 2012 og DONG’s nuværende tarif (2012) for transport af 

gas fra Tyra Vest til Nybro, dvs. 10,747 DKK øre/Nm
3
 – 5,960 DKK øre/Nm

3
 = 4,787 

DKK øre/Nm
3
 

http://www.gas-roads.eu/
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Figur 8: APM Pipelines A/S. 

 
Kilde: http://www.pennenergy.com 

 

231. Figur 8 viser APM Pipelines som forbindelsesleddet mellem Tyra-

West platformen og den hollandske opstrømsledning NOGAT.  

Nord-Stream-Pipeline 

232. SET har kontaktet den russiske gaseksportør Gazprom med henblik 

på at indhente tarifoplysninger for transport af gas fra Rusland til Tyskland 

gennem Nord-Stream-Pipeline, se figur 9. Nord-Stream-Pipeline (tidligere 

North European Gas Pipeline), også kaldt for Ostsee-Pipeline, er et i no-

vember 2011 nyetableret opstrømssystem. Opstrømssystemet fører russisk 

naturgas fra Juschno-Russkoje feltet til Tyskland gennem Østersøen.  

Figur 9: Transport af gas fra Vyborg i Rusland til Lubmin i Tyskland via Nord-

Stream-Pipeline. 

 
 Kilde: http://www.nord-stream.com  

 

APM Pipelines A/S 

http://www.pennenergy.com/


42/104 

233. Tariffer bliver ikke offentliggjort på Gazprom’s hjemmeside. På 

trods af flere henvendelser til Gazprom, der ejer 51 % af Nord-Stream-

Pipeline, har det dog ikke været muligt at få oplysninger om tariffer.   

Tariffer baseret på strækningen i DONGs opstrømssystem 

234. SET har med udgangspunkt i afsnittene ovenfor foretaget en norme-

ring af tarifferne pr. km rørledning i internationale opstrømssystemer. Den-

ne normering er foretaget for at kunne sammenligne tarifferne ved at trans-

portere gas pr. km i de ovennævnte opstrømssystemer. Med udgangspunkt i 

længden af DONG’s opstrømssystem på 220 km kan der beregnes en nor-

meret tarif for denne distance.  På baggrund af de ovenstående, internationa-

le, beregnede tariffer pr. km, er der beregnet en tarif for opstrømssystemet 

Tyra-Nybro, som er den tarif DONG kunne opkræve med udgangspunkt i en 

normeret tarif pr. km fra ovennævnte internationale opstrømssystemer. Dis-

se normerede tariffer er angivet i tabel 9.  

Tabel 9: DONG's pålydende tarif i overensstemmelse med andre opstrømssystemer 

km-baserede tariffer  

Opstrømssystem 

DKK 

øre/Nm
3 

Km 

km-tarif  

(DKK 

øre/Nm
3
/km) 

Tyra-

Nybro 

(km) 

Pålydende ta-

rif for Tyra-

Nybro 

(DKK 

øre/Nm
3
) 

NL: NOGAT [beløb slettet] 266,1 [beløb slettet] 220,0 [beløb slettet] 

NO: Kollsnes-

Dunkerque 11,09 1141,0 0,010 220,0 2,20 

NO: Kollsnes-

Zeebrügge 11,09 1112,0 0,010 220,0 2,20 

NO: Kollsnes-

Dornum 11,09 921,0 0,012 220,0 2,64 

NO: Kårsto–

Dornum 11,69 658,0 0,018 220,0 3,96 

UK: Statfjord-St. 

Fergus 4,06-5,68 450,6 0,009-0,013 220,0 1,98-2,86 

    - fra 2013 12,17-15,42 450,6 0,027-0,034 220,0 5,94-7,48 

UK: Cats River-

Teeside 9,74-11,27 404,0 0,024-0,028 220,0 5,28-6,16 

NL til DK (gas-

børs) 4,87 390,0 0,012 220,0 2,64 

 

235. Det ses af tabel 9, at de pålydende tariffer for DONG, der er baseret 

på de opgjorte tariffer pr. km. fra andre sammenlignelige opstrømssystemer, 

alle ligger markant under den nuværende tarif på 10,747 øre/m
3
 for transport 

af gas fra Tyra til indgangen af det danske gastransmissionssystem ved Ny-

bro
47.

 Til sammenligning ligger DONG’s nuværende opstrømstarif pr. km 

på 0,049 DKK øre/Nm
3
/km. 

                                                 
47

 Denne tarif er opgjort og angivet for transport af tør gas. 
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Opstrømsadgang og engrosmarkedet  

236. Der er som nævnt stor uenighed mellem MEMAS og DONG om, 

hvorvidt opstrømstariffen har betydning for gasprisen i Danmark og for ad-

gangen til markedet. Energitilsynet har som følge heraf og som supplement 

til tilsynets rimelighedsvurdering gennemført en mindre analyse til belys-

ning af opstrømstariffens betydning for engrosmarkedet for gas. Det skal i 

den forbindelse understreges, at opstrømsbekendtgørelsen foreskriver, at op-

strømstarifferne skal være rimelige. Dette gælder, uanset om opstrømstarif-

fen har betydning for engrosmarkedet eller ej.  

237. I det følgende skitseres først rammerne for engrosmarkedet for gas i 

Danmark, handel med gas og opstrømsforbindelsens betydning for engros-

markedet. Dernæst beskrives DONGs position på markedet. SET har bl.a. 

foretaget en simplificeret opgørelse af DONGs andel af det primære en-

grosmarked. Endelig har SET undersøgt forhold om opstrømstariffens be-

tydning for gasprisen og adgangen til markedet.  

Rammerne for engrosmarkedet for gas i Danmark  

238. Produktion af gas og transporten af denne i opstrømsrørledninger hø-

rer til engrosmarkedet. Den producerede gas føres via rørledningerne til 

transmissionssystemet på land. 

239. Gassen på engrosmarkedet transporteres i transmissionssystemet. De 

fysiske og virtuelle transport- og handelsmuligheder for gas i det danske 

transmissionssystem er skitseret i Energinet.dk´s Markedsmodel: 

Figur 10: Markedsmodel på engrosmarkedet for gas i Danmark 

 
Kilde: Energinet.dk 

 

Markedsmodellen består overordnet set af: 
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 tre entry punkter: Nybro, Ellund og Dragør, hvor gassen kommer ind 

i Danmark. (Dragør kun virtuelt).   

 en exitzone, hvor danske forbrugere bliver forsynet med naturgas af 

gasleverandørerne via distributionsnettet.  

 to transit exitpunkter i Ellund og Dragør, hvor naturgassen kan eks-

porteres ud af Danmark.  

 to virtuelle handelspunkter for gas: Gas Transfer Facility (GTF) og 

Nord Pool Gas Facility (NPTF), hvor transportkunderne kan handle 

med gas.  

 to fysiske lagerpunkter – lagrene i Stenlille og Lille Torup 

 et virtuelt handelspunkt - Link4Hubs (L4H) som transportkunderne 

kan benytte til at reservere og bestille kapacitet på tværs af grænser-

ne mellem Danmark, Tyskland og Holland. 

 

Handel med gas 

240. Størstedelen af handelen med gas på engrosmarkedet foregår ved bi-

laterale aftaler mellem parterne uden for organiserede markeder (børser). 

Sådanne aftaler er blandt andet kendetegnet ved individuelle kontraktvilkår 

og ved, at priser og vilkår i aftalerne ikke offentliggøres som referencepri-

ser.  SET skønner, at omkring 85 pct.
48

 af mængderne på engrosmarkedet 

handles på bilaterale aftaler af længere varighed (3-5 år). En stor del af disse 

handles med leveringspunkt på GTF.  

241. Kun en mindre del af gassen på det danske marked handles på den 

danske gasbørs Nord Pool Gas (NPG). Siden børsens start i 2008 er mæng-

derne af handler og volumen (gas) gradvist øget. NPGs markedsandel – dvs. 

handlet volumen på børsen i forhold til mængden af gas i exitzonen - er ste-

get fra ca. 0,5 pct. i marts 2008, til ca. 10 pct. i gennemsnit for 2011, og til 

ca. 22 pct. i maj 2012. Dermed blev således en fjerdedel af det samlede dan-

ske gasforbrug handlet på NPG i maj måned.   

242. Fra 2006 til 2011 har DONG - som følge af DONG Energy’s tilsagn 

til EU-Kommissionen - årligt via auktion udbudt 10 lodder af 40 mio. m
3
 

naturgas på det danske marked, hvilket svarer til ca. 10 pct. af det danske 

marked. Disse udbud kaldes Gas Release. Auktionen har været et to-vejs gas 

Release koncept, hvor DONG leverer gas i Danmark til selskabets konkur-

renter mod at DONG får tilsvarende gasmængder på andre europæiske gas-

markeder – fx Holland, Tyskland og Storbritannien.  

Opstrømsforbindelsens betydning for engrosmarkedet 

243. Næsten al gas, der i dag handles på det danske engrosmarked for na-

turgas, er – direkte eller indirekte - afhængig af transportforbindelsen fra 

Nordsøen. Siden oktober 2010 har det været fysisk muligt at få gas fra 

                                                 
48

 2010 
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Tyskland via Ellund – dog i begrænsede mængder – men kapaciteten fra 

Tyskland forventes udbygget fra oktober 2013. Selvom det er en fordel for 

det danske marked med to adgangsveje for fysisk gas til Danmark forventes 

opstrømsforbindelsen fra Nordsøen fortsat i en årrække at have afgørende 

betydning for at få gas transporteret til det danske marked. Det er derfor vig-

tigt at transportforbindelsen er velfungerende. Det gælder både en åben og 

lige adgang til transportkapaciteten og at adgangen sker på rimelige vilkår. 

Hvis det er svært for aktørerne at få gassen til Danmark, vil det alt andet lige 

kunne begrænse konkurrencen på engrosmarkedet. 

244. Nedenfor vises mængderne af gas transporteret til det danske marked 

via Nybro og Ellund de seneste 5 år.
49

 Det vises også, hvor stor en del af 

gassen DONG, MEMAS og øvrige leverandører transporterer. [sætning slet-

tet], jf. figur 11, der viser mængder fra 2007-2011 transporteret ind via Ny-

bro entry opdelt på DONG, MEMAS og øvrige gasleverandører.   

Figur 11: Nybro Entry – volumen 2007 - 2011 

 
Kilde: Energinet.dk 

Note: Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger angives i den offentlige ver-

sion samlet entry for alle aktører. 

  

245. Opgjort i procent ses det, at DONG transporterede [mere end 80 

pct.] af gassen i Nybro i 2011, jf. tabel 10 nedenfor.  

Tabel 10: DONGs andel af gas transporteret fra Nordsøen via Nybro 
2007 2008 2009 2010 2011 

>80 >80 >80 >80 >80 

Note: Af hensyn til forretningsmæssigt, følsomme oplysninger er DONGs præcise andel af 

gas transporteret ikke angivet i den offentlige version.  

                                                 
49

 Som tidligere nævnt er 2007 det første år, hvor der har været tredjepartstransport i op-

strømsforbindelsen. 
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246. Gas via Ellund ind til Danmark står som ovenfor beskrevet kun for 

en mindre del af den samlede mængde, og indtil oktober 2010 har det ikke 

været muligt fysisk at transportere ind via Ellund. Data for Entry Ellund for 

2007, 2008, 2009 og størstedelen af 2010 repræsenterer derfor ikke fysisk 

gastransport til Danmark, jf. figur 12. 

Figur 12: Ellund entry 2007 – 2011 

 

 
 

Note: Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger angives i den offentlige ver-

sion samlet entry for alle aktører  
Note: indtil oktober 2010 er Entry Ellund kun ”virtuelt” entry punkt.  

 

247. I figur 13 ses entry Ellund i procent. 

 
Figur 13: Ellund Entry – DONG og øvrige i procent 2007 – 2011 

 

[Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger er figuren udeladt i den offentlige 

version]. 

 

 
Kilde: Energinet.dk 
Note: indtil oktober 2010 er Entry Ellund kun ”virtuelt” entry punkt.  

 

248. DONGs samlede andel af gassen entry Nybro og entry Ellund er i 

perioden [ord slettet], figur 14 nedenfor. 
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Figur 14: DONGs andel af samlede entry til Danmark 2007 - 2011 

 

 
 
Note: Af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger angives i den offentlige ver-

sion samlet entry for alle aktører. 

Kilde: Energinet.dk  

 

249. Sammenfattende kan SET konstatere, at DONG fortsat er den gasle-

verandør, der leverer størstedelen af den fysiske gas til det danske marked 

og at størstedelen af gassen til markedet fysisk kommer fra Nordsøen. Op-

strømsforbindelsen er dermed en vigtig adgangsvej for gas til det danske 

engrosmarked for gas.   

DONGs position på gasmarkedet  

250. Af historiske årsager
50

 har DONG en førende stilling på det danske 

marked for naturgas, og udover at være en stor spiller på markedet er 

DONG samtidig stærkt repræsenteret vertikalt på markedet.
51

 

251. DONGs markedsandel er som følge af den fulde markedsåbning 1. 

januar 2004 langsomt blevet mindre i de seneste år, se tabel 11, der viser 

udviklingen i DONGs andel af detailmarkedet i Danmark fra 2007-2011.  

                                                 
50

 Se også afsnittet med beskrivelse af DONG. 
51

 Produktion, opstrømsrørledninger, distribution, lager, handel på engrosmarkedet, salg på 

detailmarkedet, herunder også til forsyningspligt 
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Tabel 11: DONGs markedsandel på detailmarkedet for naturgas 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Markedsandel –  

detailmarkedet (pct.) 
44 36 37 32 29 

Kilde: DONG Energy – årsrapporter, se www.dongenergy.com 

 

252. På tidspunktet for den fulde åbning af gasmarkedet i 2004 var det 

DONGs strategi at opveje tabet af markedsandele i Danmark med eksport til 

Holland, Tyskland og Sverige.
52

 Figur 15 viser DONGs samlede gassalg på 

detailområdet i 2011 opdelt på lande. 

Figur 15: DONGs totale gassalg (detail) for 2011 geografisk opdelt      

 
Kilde: DONG Energy, årsrapport 2011

53
. 

DONGs andel af engrosmarkedet 

253. Det danske engrosmarked kan opdeles i det såkaldte primære og se-

kundære engrosmarked. Det primære engrosmarked består af de transport-

kunder/leverandører, der først har gassen på det danske marked – dvs. som 

er i besiddelse af gassen, når den kommer ind i det danske transmissionssy-

stem – inden gassen bliver solgt videre (fx til børsen (NPG), andre trans-

portkunder eller til leverandører på detailmarkedet). Det sekundære engros-

marked er det marked, hvor aktørerne handler med hinanden eller på børsen 

(NPG). 

254. Det afgørende på det primære engrosmarked er, hvem der råder over 

gassen først, og hvem der har muligheden for at sælge det videre. En andel 

af det primære engrosmarked på fx 50 pct. har væsentlig større konkurren-

cemæssig betydning end samme andel på det sekundære engrosmarked. 

255. SET har foretaget en simplificeret opgørelse af DONGs andel af det 

primære engrosmarked på det danske marked. Selvom SETs opgørelse er en 

skønsmæssig og forenklet opgørelse kan det konstateres, at DONGs andel af 

det primære engrosmarked er betydelig, jf. tabel 12 nedenfor. 

                                                 
52

 DONG Energy årsrapport 2004. 
53

 Side 27. 

http://www.dongenergy.com/
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Tabel 12: Skitsering af DONGs andel af primære engrosmarked i DK 2011 

  

Primære en-

grosmarked 

2011 (Mia 

m
3
) 

DONG  

Naturgas 

MEMA

S 

Øvrige 

udbydere 

En gros 

markedet i 

DK total 

Leverancer 

Nybro (+) 

[…] […] […] 5,414 

Leverancer 

Ellund (+) 

[…] […] […]  0,947 

Gas release (-

/+) 

[…] […] […]  

- Exit Tysk-

land  

 […]  

 

[…] […] 

 

1,705  

 

- Exit Sverige […] […] […] 1,217 

Total […] 

 

[…] […] 3,439 

Total i pct. [dominerende 

position] 

[…] […] 100 

Kilde: Energinet.dk 
Note: Simplificeret opgørelse baseret på mængderne i entry/exit punkterne samt Gas relea-

se ”mængder”. 

Note: Beløbene er udeladt af hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger 

 

256. Det ses endvidere, at MEMAS er i besiddelse af […] pct. af det pri-

mære engrosmarked og at øvrige udbydere står for […] pct.  

257. I denne simplificerede opgørelse er der ikke taget højde for, at leve-

rancer fra andre udbydere ved Ellund kan have været handlet internt i DK – 

fx på NPG – forinden mængderne transporteres til Sverige. Der er heller ik-

ke taget højde for, at nogle mængder kan have ligget på lager, forinden det 

transporteres videre ud af landet. 

Tariffernes betydning for gasprisen og adgangen til markedet 

258. Det er ikke entydigt at opgøre, i hvilket omfang opstrømstariffen 

måtte influere på gasprisen på det danske gasmarked. Energitilsynet har 

imidlertid foretaget en undersøgelse af opstrømstariffens betydning for gas-

prisen og adgangen til markedet.  

259. SET har valgt at undersøge, om opstrømstariffen har betydning for 

prisdannelsen og konkurrencesituationen på engrosmarkedet i Danmark.  

260. På engrosmarkedet er transportomkostninger typisk en almindelig 

del af gasleverandørernes omkostninger. Hvis der er forskel på, hvad den 

ene udbyder har af omkostninger i forhold til de øvrige, kan dette udgøre en 

konkurrencefordel. Såfremt aktører, der fx handler på NPG, betaler for me-

get i opstrømstarif bliver disse alt andet lige stillet dårligere i konkurrencen.  
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261. SET har undersøgt, hvor stor en andel opstrømstariffen på 10 øre/m
3
 

for 2011 udgør af gasprisen på den danske gasbørs, Nord Pool Gas (NPG). 

Sammenligningen er foretaget for spotpriser og sker for at klarlægge, om 

opstrømstariffen udgør en så høj andel, at der kan være tale om en begræns-

ning for konkurrencen på det danske gasmarked.   

262. SET har valgt at betragte perioden juli 2011 – maj 2012, da DONG 

nedsætter tariffen efter juli 2011. SET tager udgangspunkt i tariffen på 10 

øre/m
3
 for hele perioden, selvom tariffen pr. 1. januar 2012 er steget til sam-

let 10,75 øre/m
3
. Ved at anvende en tarif på 10 øre/m

3
 for hele perioden 

undgår SET at overvurdere tariffens andel af spotprisen.  

263. I perioden juli 2011 – maj 2012 varierer andelen ved 100 pct. kapa-

citetsudnyttelse mellem 2,8 pct. – 6,5 pct. ved henholdsvis høje spotpriser 

(dag-dag pris) i vintermåneder og lave spotpriser i forår/sommermåneder. 

Under antagelse af 85 pct. kapacitetsudnyttelse varierer andelen mellem 

3,32 pct. – 7,68 pct. for samme periode
54

. Dette er en ikke uvæsentlig andel 

af værdien af gas på det danske marked målt ved spotprisen på gasbørsen. 

264. En stor del af handlen på engrosmarkedet i Danmark foregår via bi-

laterale aftaler. SET har undersøgt aftalevilkårene i en række større bilatera-

le aftaler på engrosmarkedet for at kortlægge, om tariffen for transport i 

DONGs opstrømssystem har betydning for prisdannelsen på engrosmarke-

det. SET har erfaret, at der i praksis ofte refereres direkte til tarifniveauet i 

opstrømsrørledningerne i kontrakterne, og at en ændring af opstrømstariffen 

kan have den konsekvens, at den forhandlede pris sættes ned eller at der åb-

nes mulighed for genforhandling af aftalen. 

265. [afsnit slettet].   

266. SET har derudover rettet henvendelse til aktører på engrosmarkedet, 

der også har en betydelig markedsandel på detailmarkedet, med spørgsmål 

om eventuel sammenhæng mellem opstrømstariffen og prisen for gas. 

267. [afsnit slettet].  

268. [afsnit slettet].  

269. [afsnit slettet].  

270. Endvidere har DONG Naturgas i december 2010 indgået en swap-

aftale med Bayerngas Norge om gasleverancer fra Bayerngas´ andel af 

Trym mængderne leveret på Tyra Øst mod relevering på det europæiske 

kontinent. [flere sætninger slettet + fodnote].  

                                                 
54

 Kilde: Nordpool gas børs samt egne beregninger 
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271. For så vidt angår gasleverandørernes salg af gassen til større kunder 

på detailmarkedet – og dermed for leverandørernes muligheder for at kon-

kurrere på dette marked - har SET erfaret, at en prisforskel på fx 2-4 øre/m
3
 

kan have betydning ved fjernvarmeværkers og kraftvarmeværkers valg af 

gasleverandør. Det skyldes, at en sådan prisforskel kan give en højere var-

mepris ved uændrede elpriser. En højere gaspris kan også påvirke den pris 

værket skal have for den producerede elektricitet. Hvis elprisen ikke stiger 

tilsvarende, vil en stigende gaspris kunne medføre færre driftstimer på 

kraftvarmeværket samt en generelt højere varmepris.  

272. Sammenfattende kan det konstateres, at opstrømstariffen i praksis 

har betydning for en række bilaterale engrosaftaler i Danmark, at selv en lil-

le forskel i gasprisen kan få betydning for gasleverandørers mulighed for at 

konkurrere på detailmarkedet og endelig, at opstrømstariffen udgør mellem 

3-6 pct. af spotprisen på den danske gasbørs.  

273. På baggrund af undersøgelsen kan SET konkludere, at en prisforskel 

på 2-4 øre/m
3
 har betydning for muligheden for at indgå kontrakter. Den 

prisforskel, som der efter SETs vurdering er på den reelle kostpris for trans-

port af gas i DONGs opstrømssystem og den pris, som DONG nu opkræver, 

er på godt 3 øre/m
3
. Opstrømsaktiviteten er ikke unbundlet fra gasaktivite-

ten, så når DONG kan opkræve 10 øre/m
3 

fra konkurrenter, medfører det, at 

selskabet selv reelt betaler noget mindre for transporten. Det betyder, at 

DONGs konkurrenter kan have vanskeligt ved at indgå i skarp priskonkur-

rence med DONG. En for høj opstrømstarif vil så være en barriere for, at 

andre gasleverandører end DONG fører gas til Danmark. Det gælder både 

andre producenter end DONG men også for øvrige leverandører på det dan-

ske marked, der har mulighed for at købe gas direkte ved produktionsfelter-

ne og transportere gassen til Danmark. 

274. Til DONGs påstand om, at en sænkning af opstrømstariffen udeluk-

kende vil give en omfordeling af avancen fra rørledningsejeren DONG til 

øvrige producenter i Nordsøen kan SET konstatere, at der er flere aktører 

end DONG og MEMAS, der vælger – eller tidligere har valgt - at købe gas 

på platformene. SET finder det ikke sandsynligt, at nuværende og fremtidi-

ge aktører uafhængigt af hinanden skulle vælge at lade en reduktion i op-

strømstarifferne ubeskåret gå til avance. SET lægger derfor til grund, at i det 

mindste en del af reduktionen vil blive overført til næste led i handelskæden. 

Med andre ord vil en virksom konkurrence betyde, at priserne presses lidt 

ned til gavn for forbrugerne. 

275. Samlet set er det SETs vurdering, at opstrømstariffen har betydning 

for engrosmarkedet og aktørernes indgåelse af større aftaler og handel med 

gas. Særligt på det primære engrosmarked har opstrømstariffen en vis be-

tydning for andre udbyderes mulighed for at føre gas til Danmark.  
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Energitilsynets beregninger  

276. I forbindelse med Energitilsynets tilkendegivelse fra juni 2011 udar-

bejdede Energitilsynet en beregningsmodel, der skulle bruges til at give in-

dikation af det rimelige tarifniveau i opstrømssystemet. Hensigten med be-

regningsmodellen var, at SET fremover ville bruge modellen til vurdering af 

konkrete sager om adgang til opstrømssystemet.  

277. Energitilsynet vil i denne klagesag som ét af elementerne til vurde-

ring af rimeligheden derfor tage udgangspunkt i disse beregningsmodeller 

med aktuelle grundparametre – herefter kaldet ”basismodellen”. Grundpa-

rametre og øvrige oplysninger vil blive opdateret – fx med nye mængdeop-

lysninger, driftsomkostninger og forbrugerprisindeks m.v., fra DONG og 

Energistyrelsen. Endvidere har både MEMAS og DONG haft bemærkninger 

til beregningsmodellen og til de konkrete data, der anvendes i denne. 

MEMAS og DONGs oplysninger til beregningsmodellen er gengivet oven-

for i afsnittet om Klagens elementer og parternes oplysninger. 

278. Hovedelementerne i beregningsmodellen fra tilkendegivelsen skitse-

res nedenfor.  

Energitilsynets basismodel (2011)  

279. Udgangspunktet i Energitilsynets beregningsmodel fra 2011 er, at 

DONG skal have dækket driftsomkostninger, afskrivninger og en rimelig 

forrentning af den investerede kapital set over aktivets samlede levetid. 

Formålet med beregningerne er at få frembragt et grundlag for at kunne fo-

retage et skøn om det fremtidige tarifniveau, som opfylder ovenstående.  

280. Der er en række usikkerhedselementer i forbindelse med beregninger 

over lange perioder, og særligt omkring historiske data fra før 2004 er der 

en væsentlig usikkerhed i opgørelsen af omkostninger og indtægter. For at 

afgrænse denne usikkerhed anvender Energitilsynet derfor tre forskellige 

variationer af beregningsmodellen. Variationerne tager udgangspunkt i for-

skellige antagelser om start år (1980, 2004 og 2011) og værdien af aktivba-

sen på dette tidspunkt. 

281. Model 1 baseres på en samlet opgørelse af omkostninger og indtæg-

ter ved opstrømsaktiviteten fra projektets start i 1980 og indtil 2023. I mo-

dellen beregnes det historiske indtægtsniveau på baggrund af opgjorte fak-

tisk transporterede mængder multipliceret med en antaget tarif svarende til 

tariffen i den første indgåede transport aftale med tredjepart, som DONG 

indgik efter liberaliseringen af det danske gasmarked i 2004. Historiske om-

kostninger beregnes på baggrund af forrentning og afskrivning af de faktisk 

afholdte anlægsinvesteringer samt antagede driftsomkostninger baseret på 

2008-omkostningsniveau. På den baggrund kan der til et givet år beregnes 

en samlet over/underdækning. Tariffen i et givet år beregnes herefter udfra 
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forventede indtægter og omkostninger i restperioden, dvs. fra og med 2011 

frem til slutåret 2023 inklusive afvikling af den optjente over/underdækning 

over restperioden.     

282. Model 2 baseres på en opgørelse af omkostninger og indtægter ved 

opstrømsaktiviteten for perioden 2004-2023. Modellen er et forsøg på at re-

ducere usikkerheden vedrørende de historiske parametre ved at tage ud-

gangspunkt i et senere startår. Modellens startår er valgt til 2004, som er året 

med en effektiv åbning for tredjepartsadgang i form af offentliggjorte ad-

gangsvilkår og priser. Model 2 viser niveauet for en rimelig tarif, hvis den 

historiske over/underdækning er nulstillet i 2004 (året hvor der gives tredje-

partsadgang), og rørledningsejeren således alene skal have dækket og for-

rentet de fremadrettede årlige kapitalomkostninger ved den bogførte værdi 

af anlægsaktiverne i 2004 samt de årlige driftsomkostninger   

283. Model 3 tager udgangspunkt i en opgørelse af omkostninger og ind-

tægter ved opstrømsaktiviteten for perioden 2011-2023. Modellen tager ud-

gangspunkt i et fuldt afskrevet opstrømssystem, således at aktivbasen er lig 

nul. Modellens resultater bliver således et udtryk for den tarif, som er til-

strækkelig til at oppebære de fremtidige forventede driftsomkostninger. Re-

sultaterne af denne model må derfor forventes at udgøre den nedre grænse 

for et rimeligt tarifniveau. 

SETs nye modelberegninger 

284. DONG og MEMAS har haft mulighed for at komme med indlæg til 

SETs fastsættelse af tariffer. På baggrund af indlæg fra parterne i sagen har 

SET valgt at analysere enkelte af nævnte forhold, der er beskrevet i korre-

spondancen mellem SET og parterne i sagen. Med udgangspunkt i 2011-

modellen, som blev gennemgået i Tilkendegivelsen, og indregning af de en-

kelte forhold, har SET efterfølgende beregnet nye tariffer.  

2011-beregningen 

285. SET har nedenfor opstillet tabeller med tariffer, som er resultaterne 

af konsekvensberegninger af enkelte forhold fra korrespondancen.  

286. Beregningerne sker med udgangspunkt i model 1-3 fra Tilkendegi-

velsen.  

287. Beregningerne for model 1 og 2 er opdelt i scenarium A og scenari-

um B. I scenarium A tages der højde for, at når der købes transportkapacitet 

i rørledningssystemet over en given periode på fx et år (eller måned) vil 

transportkunden skulle købe kapacitet svarende til det forventede maksimale 

flow af gas på en given dag inden for det pågældende år (eller måned). Med 

andre ord vil der skulle købes mere kapacitet end der anvendes på dage, 

hvor det faktiske flow er lavere end det maksimale i perioden. I scenarium B 
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tages der ikke højde for dette. Dermed antages det implicit at det faktiske 

flow svarer nøjagtigt til den bestilte kapacitet.      

288. Energitilsynets sekretariat har for perioden oktober 1998 til septem-

ber 2010 beregnet forholdet mellem DONGs faktiske flow og estimerede 

kapacitetsreservationer. Sekretariatet finder, at den estimerede kapacitetsre-

servation i gennemsnit er 15,7 pct. større end det bagvedliggende faktiske 

flow. I de efterfølgende beregninger vil sekretariatet tage udgangspunkt i 

både de estimerede kapacitetsreservationer og DONGs faktiske flow, når de 

historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten skal fastsættes. Disse betegnes 

herefter som henholdsvis scenarie A og B. 

289. Scenarium A (estimat for reserveret kapacitet) og scenarium B (fak-

tisk flow) i hver model fastholdes som i Tilkendegivelsen. Den estimerede 

kapacitetsreservation er i gennemsnit 15,7 pct. større end det bagvedliggen-

de faktiske flow. Der er således ingen ændringer af modellens grundlæg-

gende antagelser i forhold til Tilkendegivelsen. Forskellen mellem scenari-

um A og B vedrører perioden fra 2010 og tidligere. Da model 3 gælder fra 

2011 og frem er tarifferne pr. definition identiske for scenarium A og B.   

290. SET har overvejet at foretage følsomhedsberegninger for de enkelte 

konsekvensberegninger nedenfor. Følsomhedsanalyser er kendetegnet ved 

ændringer af øvrige variable indenfor en given konsekvensberegning med 

henblik på at undersøge en effekt på tarifferne. Imidlertid indeholder Til-

kendegivelsen flere følsomhedsberegninger for basismodellen. SET har så-

ledes vurderet, at det ikke har været nødvendigt at foretage følsomhedsana-

lyser af de enkelte konsekvensberegninger nedenfor. Der henvises derfor 

generelt til Tilkendegivelsen for følsomhedsberegninger. I nedenstående 

fremstilling fokuseres der alene på konsekvensberegninger af tariffer som 

følge af ændringer af centrale variabler i basismodellen. 

291. Basismodellen er gennemgået i Tilkendegivelsen. Tabel 13 viser ta-

rifferne i basismodellen. 

Tabel 13. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Basismodellen 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif (model 1)     - 9,22        6,48  

2011-tarif  (model 2)        1,14         5,10  

2011-tarif  (model 3)        4,95         4,95  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

292. Nedenfor vil der blive gennemgået forskellige beregninger som føl-

ge af ændringer af variable og parametre i basismodellen.  
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NERA, WACC diskontering 

293. DONG har i dokument af 9. februar 2012 vedlagt en beregning fra 

konsulentfirmaet NERA Economic Consulting (herefter NERA). NERA fo-

reslår en ændring til modellen ved at inddrage WACC renten i stedet for den 

risikofrie rente. I Energitilsynets model foretages en diskontering af årlige 

over-/underskud med den risikofrie rente udtrykt ved renten på en 10-årig 

statsobligation. Rationalet herfor er, at denne rente repræsenterer den neu-

trale anbringelsesmulighed. NERA beregner effekten af en ændring af dis-

konteringen ved at diskontere med WACC’en i stedet for den risikofrie ren-

te
55

. Rationalet herfor er, at et underskud skal finansieres på samme måde 

som selve investeringen og derfor skal tillægges samme risikofaktor.  

294. NERA’s analyse tager udgangspunkt i model 1, hvor tariffen i ba-

sismodellen for scenarie B er 6,48 øre/m
3
, jf. tabel 13.  

295. SET har endvidere gennemført den af NERA foreslåede modelæn-

dring for scenarie A i model 1. Dette resultat giver en standardtarif på -7,32 

øre/m
3
, jf. tabel 14. Herefter har SET foretaget de tilsvarende ændringer i 

model 2 og 3, jf. tabel 14.  

Tabel 14. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. WACC diskontering 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1)       -7,32      21,44  

2011-tarif  (model 2)       -5,34        0,06  

2011-tarif  (model 3)        4,70         4,70  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

296. Det fremgår af tabel 14, at det kun gælder for model 1B, at der 

fremkommer en meget høj tarif ved at diskontere med WACC i stedet for 

den risikofrie rente. For model 1A og model 2A er tarifferne negative. For 

model 3 falder tarifferne i forhold til basismodellen.  

297. Erstatningen af den risikofrie rente med WACC medfører en æn-

dring i diskonteringen af overdækningen. Overordnet set er WACC højere 

end den risikofrie rente for en 10-årig stående obligation, hvorfor overdæk-

ningen alt andet lige numerisk set vil stige.  

298. Da overdækningen overvejende er negativ i model 1, vil en højere 

diskontering føre til en lavere (dvs. negativ) overdækning end i basismodel-

len.  

                                                 
55

 Imidlertid er NERA’s beskrivelse i notatet af ændringerne fejlbehæftet, idet der henvises 

til en forkert række i WACC-arket ved beregningen. SET har på trods af den fejlagtige 

fremstilling af beregningen kørt følsomhedsberegningen og kan bekræfte NERA’s resultat 

på en standardtarif på 21,44 øre/m
3
 for model 1B. 
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299. Da overdækningen skal være lig nul i ligevægt, må tariffen stige for 

model 1B.  

300. Omvendt er overdækningen positiv i model 2 og model 3 - og 

WACC’en er faktisk lavere end den risikofrie rente på en 10-årig stående 

obligation i model 3 grundet perioden - hvorved der fås en større (dvs. posi-

tiv) overdækning end i basismodellen. Denne må tilsvarende kompenseres 

med en lavere tarif. 

NERA, Indregning af skat for perioden 1992-98 

301. NERA foretager en beregning, hvor selskabsskatten bliver indregnet 

i WACC’en for perioden 1992-98. Rationalet herfor er, at opstrømsaktivite-

ten på stand alone basis teoretisk ville have genereret skattebetalinger før 

1999, hvor DONG koncernen som helhed bliver skattepligtig. For denne pe-

riode er skattesatsen nul i basismodellen. I basismodellen er der kun inklu-

deret en skattesats i WACC’en fra og med 1999. Resultaterne af NERA be-

regninger med skattesats for perioden 1992-98 er vist i tabel 15. 

 

Tabel 15. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Skat for perioden 1992-98 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1)       -6,41        9,29  

2011-tarif  (model 2)        1,14         5,10  

2011-tarif  (model 3)        4,95         4,95  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

302. Tabel 15 viser, at det kun er for model 1B, at der fremkommer en re-

lativt højere tarif ved at indregne skattesatsen i WACC’en for perioden 

1992-98.  Tariffen ligger dog under de nuværende tariffer. 

303. Inkluderingen af skattebetalingen af egenkapitalomkostningerne for 

perioden 1992-1998 øger WACC’en i pågældende periode, da egenkapital-

omkostningerne, der indgår i beregningerne for WACC før skat, nu er høje-

re (skattesatsen for perioden var tidligere sat til at være nul).  

304. Da perioden 1992-1998 kun indgår i model 1, er model 2 og model 3 

upåvirket af denne ændring.  

305. En højere WACC betyder imidlertid for model 1, at forrentningen af 

omkostningerne stiger og dermed at samtlige omkostninger stiger. Da over-

dækningen defineres som ”Indtægter minus omkostninger” vil skatteinddra-

gelsen alt andet lige føre til en negativ påvirkning af den akkumulerede 

overdækning, der således må kompenseres med en højere tarif.  

306. NERA foretager ikke en konsekvensberegning for model 1A. Det 

fremgår af tabel 16, at tariffen stiger for model 1A. Imidlertid kan man ar-
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gumentere for at skattebetalingen for scenarium A indtræffer hurtigere, idet 

mængderne er højere end i scenarium B, hvorfor overdækningen vil frem-

komme tidligere end 1992 og beskatningen vil blive relevant. Dette forhold 

er ikke medtaget i NERA analysen. SET har foretaget en konsekvensbereg-

ning for scenarium A, hvor der tages forbehold for en tidligere beskatning. 

Konkret har SET undersøgt effekten af at tilføje en beskatning i årene 1990-

91
56

 sammen med beskatningen for perioden 1992-98. Tariffen for model 

1A bliver under disse antagelser -4,40 øre/m
3
. En beskatning to år tidligere 

reducerer således tariffen med ca. 2 øre/m
3
. Imidlertid er tariffen stadig ne-

gativ.  

NERA, WACC diskontering og indregning af skat for perioden 1992-98 

307. Nera foretager en beregning, hvor de to ovenstående forhold kombi-

neres, således at der både diskonteres med WACC og indregnes skattesats i 

WACC’en for perioden 1992-98. Resultaterne fremgår af tabel 16. 

Tabel 16. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Kombination af WACC dis-

kontering og indregning af skat for perioden 1992-98 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1)        8,01       39,07  

2011-tarif  (model 2)       -5,34        0,06  

2011-tarif  (model 3)        4,70         4,70  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

308. Ved at inkludere skattebetalingen for 1992-1998 samt bruge WACC 

i stedet for den risikofrie rente fås et krydsscenarie af de to foregående sce-

narier. 

309. Da skattebetalingen 1992-1998 hverken påvirker model 2 eller mo-

del 3 fremkommer for dette krydsscenarie samme resultat som i tilfældet, 

hvor kun WACC erstattede den risikofrie rente. Dvs. samme tariffer som i 

tabel 14 for model 2 og model 3. 

310. Model 1 er derimod påvirket af begge ændringer samt en positiv 

vekselvirkning af de to ændringer, idet inkludering af skattebetalingen øger 

WACC, hvorved effekten af at benytte WACC i stedet for den risikofrie 

rente som diskonteringsfaktor for overdækningen yderligere øges. For der-

med at kompensere for en markant lavere nutidsværdi af overdækningen, 

stiger tariffen for model 1 markant i forhold til basismodellen.  

311. På baggrund af den samlede NERA analyse har SET foretaget tilsva-

rende beregninger og kan bekræfte resultaterne. Imidlertid har SET udvidet 

konsekvensberegningerne i forhold til NERA analysen, idet der også er fo-
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For 1990 og 1991 er selskabsskattesatsen hhv. 40 pct. og 38 pct. 
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retaget konsekvensberegninger for både Scenarium A og B i alle tre model-

ler. Det er kun for model 1B, at der opnås markant høje tariffer.  

312. SET vurderer, at en konsekvensberegning bør omfatte alle modeller 

og begge scenarier, for at få et samlet billede af resultaterne. En ensidig 

konsekvensberegning for model 1B er ikke tilstrækkelig.  

Eksklusion af [ord slettet] betaling på [x] mio. kr.  

313. SET har foretaget en konsekvensberegning ved at ekskludere [XX] 

betalingen for Tyra Vest – F3 på [x] mio. kr. i 2003
57

.  

314. Anlægsinvesteringerne for de øvrige år i modellen forbliver uændret.  

 

 

Tabel 17. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Eksklusion af [ord slettet] be-

taling på [x] mio. kr. 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1)      -12,15        3,55  

2011-tarif  (model 2)        -1,79        2,17 

2011-tarif  (model 3)        4,95         4,95  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

315. Ved at ekskludere [ord slettet] betalingen på [x] mio. kr. i anlægsin-

vesteringen for Tyra-F3 i 2003, ses kun en påvirkning af tariffen i model 1 

og model 2. Faldet i tariffen i model 1 og model 2 skyldes, at udtagelsen af 

[ord slettet] betalingen fører til et generelt fald i DONG’s afskrivninger / 

omkostninger og dermed til, at der ikke længere kræves en så høj tarif for at 

dække de samlede omkostninger som i basismodellen (nutidsværdien af 

overdækningen er nu lavere).  

316. Model 3 er upåvirket af ændringen, hvilket skyldes at modellen ikke 

indeholder en aktivbase, hvor de [x] mio. kr. i anlægsinvesteringer indgår. 

Antagelsen er, at model 3 begynder i 2011 uden historie. Tarifferne for mo-

del 3 i denne konsekvensberegning svarer således til tarifferne i basismodel-

len i tabel 13.  

Reduktion af driftsomkostninger Tyra Vest – F3 

317. SET har foretaget en beregning, hvor driftsomkostningerne for Tyra 

Vest – F3 på [X] mio. kr. med udgangspunkt i 2008 er taget ud af modellen. 

Formålet er, at undersøge effekten af at reducere driftsomkostninger for Ty-

ra Vest – F3 på [X] mio. kr. for 2008 basisåret. 
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 De samlede anlægsinvesteringer for Tyra Vest – F3 er dermed reduceret til [X]- [X] = 

[X] mio. kr. 
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318. Tyra Vest – F3 anlægget blev først implementeret i 2004, hvilket be-

tyder, at driftsomkostninger ikke bliver ændret for årene før 2004. For at be-

regne driftsomkostningerne for Tyra Vest – F3 ledningen i perioden 2004-

2007 bruges driftsomkostningerne fra 2008 som basis. Disse er for pågæl-

dende ledning angivet til at være [X] mio. kr. i 2008.  

319. For at finde de relevante driftsomkostninger for årene 2004-2007 til-

bagediskonteres derfor driftsomkostningerne på [X] mio. kr. fra 2008 med 

forbruger prisindekset.  Omvendt fremdiskonteres driftsomkostningerne på 

[X] mio.kr. i 2008 for årene 2009 og frem. 

320. Der er nu beregnet driftsomkostninger for Tyra Vest – F3 ledningen, 

som kan fratrækkes de samlede driftsomkostninger for perioden 2004-2023 i 

model 1 og model 2. I model 3 gælder reduktionen i perioden 2011-2023, da 

model 3 først begynder i 2011. Resultaterne af konsekvensberegningen 

fremgår af tabel 18.  

Tabel 18. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Eksklusion af driftsomkost-

ninger Tyra Vest – F3 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1) -10,11 5,58 

2011-tarif  (model 2) 0,25 4,20 

2011-tarif  (model 3) 4,39 4,39 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

321. Dette skyldes, at reduktionen i driftsomkostningerne fører til, at 

DONG’s afskrivninger og derved omkostninger generelt falder, og at der 

dermed ikke længere kræves en så høj tarif for at dække de samlede om-

kostninger med indtægterne som i basismodellen (nutidsværdien af over-

dækningen er nu lavere). Generelt falder tarifferne ved en eksklusion af 

driftsomkostninger for Tyra Vest – F3 relativt beskedent i forhold til basis-

modellen. 

Transportfradrag 

322. MEMAS har oplyst, at dele af DONGs gaskøbsaftaler med DUC in-

deholder et transportfradrag, da gassen leveres på platformen og ikke ved 

ilandføringspunktet (entry Nybro). Hvis de såkaldte transportfradrag for pe-

rioden 1984-2003 kan tolkes som en implicit tarif for anvendelse af op-

strømssystemet kan dette beregnes i opstrømsmodellen.  

323. Modellen er ændret så transportfradraget indgår som tarif i perioden 

1984-2003. DONG offentliggjorde for første gang tariffer for adgang til op-

strømssystemet i 2004. Fra og med 2004 er tarifferne fra basismodellen 

gældende. Afvigelsen fra basismodellen består således i, at transportfradra-

get indgår som tarif for perioden 1984-2003.  



60/104 

324. Det er på grund af perioden 1984-2003 kun relevant at inddrage mo-

del 1, idet model 2 og 3 hhv. anvender begyndelsesåret 2004 og 2011. Kon-

kret er der i forhold til basismodellen ændret i tarifferne for 3. partsadgang, 

således at disse værdier for perioden 1984-2003 svarer til transportbidraget. 

Der er ikke sket yderligere ændringer i forhold til basismodellen.  

Tabel 19. Estimeret 2011-tarif, model 1 Transportfradrag 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif               X 
 

        X 
 

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

 

325. Tarifferne i tabel 19 er negative [ord slettet]. Det er udtryk for, at ta-

rifferne fremadrettet modelteknisk [ord slettet] negative for at den akkumu-

lerede indtjening for hele perioden balancerer med omkostningerne. Således 

har de historiske indtægter som følge af de ved transportfradraget fastsatte 

tariffer for perioden 1984-2003 været [ord slettet], at der fremadrettet skal 

kompenseres med [ord slettet] negative tariffer.  

Høring og forhandling 

326. SET har udarbejdet et udkast til afgørelse, som har været sendt i hø-

ring hos både DONG og hos MEMAS. I forlængelse af udsendelsen af hø-

ringsudkast har SET afholdt forhandlingsmøder med parterne, idet op-

strømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, foreskriver, at Energitilsynet, efter for-

handling med de berørte parter, kan give ejer eller operatør påbud om, hvor-

dan forhandlingerne om adgang skal tilrettelægges, eller at adgang skal gi-

ves og fastsætte priser og betingelser for denne adgang. 

327. Der er i NGFL i øvrigt ikke bestemmelser, som foreskriver, at Ener-

gitilsynet, inden der træffes afgørelse, skal gennemføre forhandlinger med 

de berørte parter. Det er derfor ingen praksis omkring sådanne forhandlin-

ger.  

328. SET har imidlertid på baggrund af bestemmelsen valgt at afholde en 

række forhandlingsmøder. Først afholdtes møde med hver af de to parter og 

den 3. september 2012 afholdtes et tredje møde med begge parter med hen-

blik på at afklare, om der var udsigt til, at parterne kunne blive enige om en 

pris. 

329. Begge parter holdt imidlertid fast i standpunkterne fra klagesagen: 

DONG finder, at de nuværende tariffer på 7,97/2,77 øre/m
3
 lever op til op-

strømsbekendtgørelsens bestemmelser om rimelige priser, medens MEMAS 

på sin side finder, at tariffen kun bør udgøre 2,777 øre/m
3
, hvilket er lig med 

DONGs driftsomkostninger. På denne baggrund fandt MEMAS ikke anled-

ning til at hæve klagen. 
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330. Parterne har hver især indleveret meget omfattende høringssvar. Ne-

denfor gennemgås de vigtigste punkter i høringssvarene. Efter gengivelsen 

af det enkelte punkt fra høringssvaret er (i kursiv) indsat SETs kommentarer 

til punktet.  

MEMAS’ høringssvar 

331.  En lang række af punkterne i MEMAS høringssvar vedrører faktuel-

le oplysninger etc. Langt de fleste af disse faktuelle rettelser er indarbejdet i 

det endelige notat. 

332. MEMAS indleder med en række overordnede bemærkninger. 

MEMAS kan tiltræde, at SET vurderer model 1 til at være den mest retvi-

sende for fastsættelse af tariffen, men MEMAS gør principalt gældende, at 

den øvre grænse i indstillingen ikke kan overstige 2,777 øre/m
3
. Indstillin-

gen bør være den variable tarif baseret på DONG’s driftsomkostninger fra-

trukket driftsomkostninger til Tyra Vest-F3. Subsidiært mener MEMAS, at 

tariffen ikke bør overstige 4 øre/m
3
, idet model 1A, 2A, 3A og sammenlig-

nelige opstrømssystemer viser, at en tarif over 4 øre/m
3
 ikke er en rimelig 

tarif. 

333. MEMAS kritiserer SETs indstilling for at indeholde et prisinterval, 

idet opstrømsbekendtgørelsen foreskriver, at tilsynet skal fastsætte en pris. 

Dernæst finder MEMAS det uklart, hvordan indstillingens passus ”skal væ-

re baseret på den nuværende opdeling mellem kapacitets- og volumenbeta-

ling” skal forstås. 

334. SET har valgt et interval (5-7 øre/m
3
), fordi der er tale om beregnin-

ger, hvor en del af de anvendte data er behæftet med usikkerhed. SET finder 

det derfor ikke retvisende at udmelde en meget præcis pris udtrykt som 

øre/m
3
. Desuden vil DONG fra 1. oktober udbyde kortere produkter, og det 

må antages, at sådanne korte produkter bliver en anelse dyrere end lange 

produkter. Med et prisinterval har DONG bedre mulighed for at opkræve 

forskellige priser for forskellige produkter. 

335. SET finder det også bedst i overensstemmelse med forhandlingsprin-

cippet, at prisstrukturen (forholdet mellem volumen og kapacitet) ikke fast-

lægges meget præcist. 

336. MEMAS anfører, at en afgørende forskel på tilkendegivelsen og det-

te nye udkast til afgørelse er vurderingen af kapacitetsbetalinger. Hvor til-

kendegivelsen alene hviler på ”pay-as-flowed” kommer Energitilsynet frem 

til, at den rimelige pris er 7 øre/m
3
. I afgørelsesudkastet skriver SET, at det 

vil være fejlagtigt ikke at korrigere for kapacitetsbetaling, men alligevel 

kommer SET frem til en rimelig pris på 7 øre/m
3
. 
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337. MEMAS har tilsyneladende misforstået tilkendegivelsen. I Tilkende-

givelsen introducerer SET kapacitetsbetaling for DONGs flowede mængder. 

Den del af modellen, der benævnes scenarium A, er udtryk for en beregnet 

kapacitetsbetaling. Med hensyn til kapacitetsbetaling er der således ikke 

forskel på Tilkendegivelsen og dette udkast til afgørelse. 

338. MEMAS finder også, at det er en stor fejl, at SET lægger så stor 

vægt på model 3, idet udgangspunktet for SETs vurdering bør være model 

1A. MEMAS finder, at kriterierne for beregningerne i model 3 ikke længere 

er retvisende. MEMAS henviser til, at DONG Naturgas A/S efter Energitil-

synets tilkendegivelse juni 2011 har ændret tarifstruktur til en kapacitets- og 

volumenbetaling, hvilket ændrer forudsætningerne for model 3. Det er 

MEMAS vurdering, at model 3 sikrer DONG en massiv overdækning frem 

til 2023 og i det omfang model 3 fastholdes, betragter MEMAS SETs udkast 

til indstilling for at være baseret på en model, som er fejlagtig. Problemerne 

med model 3 knytter sig til SETs antagelser om volumen og DONGs drifts-

omkostninger. 

339. Med hensyn til volumen anfører MEMAS, at det estimat for fremti-

dige volumener, som SET anvender, er et gennemsnit af Energistyrelsens og 

DONGs estimat af fremtidige volumener fra 2009/2010. MEMAS finder ik-

ke, at brugen af dette gennemsnit er et sagligt valg og i øvrigt begrunder 

SET ikke dette valg nærmere. MEMAS nævner udbygningen af Hejrefeltet 

og sår tvivl om, hvorvidt disse mængder overhovedet er indregnet i de prog-

noser, som SET anvender. 

340. Alle modeller er baseret på et estimat for fremtidige mængder, som 

er et gennemsnit af Energistyrelsens og DONGs estimat. På grund af store 

uoverensstemmelser mellem Energistyrelsens og DONGs prognoser finder 

SET, at modellen ikke kan baseres på en af disse. SET finder det mest hen-

sigtsmæssigt at anvende et gennemsnit af disse to prognoser i beregningen 

af de forventede indtægter for opstrømsaktiviteten. For yderligere begrun-

delse for dette valg henvises til Energitilsynets Tilkendegivelse af 20. juni 

2011, pkt. 183-187. Det kan ydermere oplyses, at mængderne fra Hejre-

feltet har været indregnet i Energistyrelsens prognoser siden 2006. 

341. Med hensyn til driftsomkostninger fremfører MEMAS, at det er 

driftsomkostningerne fra 2008, der er fremskrevet med inflation, hvorfor der 

er tale om et forsimplet estimat. De to elementer får imidlertid en afgørende 

betydning for den fremtidige tarif, og det er MEMAS vurdering, at denne 

fremgangsmåde vil generere en overdækning til DONG frem til 2023 på 1 

mia. DKK. MEMAS fremfører, at den nuværende volumenbetaling i op-

strømssystemet på 2,777 øre/m
3
 udgør betaling for driftsomkostningerne. 

342. Det er en antagelse for alle tre modeller, at driftsomkostningerne er 

fremskrevet med inflationen til 2023. I sagens natur er den fremtidige udvik-

ling i driftsomkostningerne ukendt. Som et bedste bud på udviklingen i 
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driftsomkostningerne er den forventede inflation anvendt til fremskrivnin-

gen. Dette forhold gælder også for model 1A, som MEMAS i deres hørings-

svar vurderer som mest retvisende for fastsættelsen af en fremtidig op-

strømstarif. 

343. MEMAS kritiserer også kraftigt, at SET har indlagt en sikkerheds-

buffer på 1 øre/m
3, 

hvilket svarer til en forøgelse af prisen på 20 pct. uden 

nærmere begrundelse.  

344. I forlængelse af høringssvarene har SET reduceret denne sikker-

hedsbuffer til 0,5 øre, hvilket svarer til ca. 10 pct. af den rimelige pris. På 

den anden side har korrektioner i de internationale tariffer medført en stig-

ning i disse, hvorfor den ”rimelige pris” også er steget fra 5-6 øre/m
3
 til 5-

6,5 øre/m
3
.  

345. MEMAS anfører også, at NOGAT-tariffen, som ensidigt er oplyst af 

DONG ikke bør inddrages i skønnet. 

346. Som det fremgår af sagsfremstillingen er SET opmærksom på, at 

NOGAT-tariffen ikke kan verificeres, hvorfor SET også kun i mindre omfang 

har lagt vægt på denne i øvrigt noget høje tarif. 

347. MEMAS fremfører en række betragtninger vedrørende nogle af om-

kostningselementerne. 

348. Med hensyn til [ord slettet] betalingen på [x] mio. DKK erklærer 

MEMAS, at det ikke er klart, hvorfor [ord slettet] betalingen medtages. 

MEMAS afviser, at der er tale om anlægsomkostninger. [sætning slettet]. 

Hele beløbet skal holdes ude. I den forbindelse anfører MEMAS, at det kan 

undre, at SET kan tage stilling til dette punkt i gaskøbsaftalerne (GSA’erne) 

men ikke til det andet punkt, som er blevet fremført under sagsbehandlin-

gen, nemlig transportfradraget. 

349. MEMAS anfører, at der i forbindelse med [ord slettet] betalingen ik-

ke blev etableret nogen rørledning mellem Tyra Vest og Tyra Øst, ligesom 

der heller ikke blev etableret yderligere kompressionsudstyr. [sætning slet-

tet].  

350. Der blev i forbindelse med etableringen af Tyra Vest-F3 ændret på 

målerudstyr, men dette var under alle omstændigheder nødvendigt, og der 

blev ikke etableret en selvstændig DONG måler. Det er derfor ikke korrekt, 

at investeringerne var nødvendige, for at der kan transporteres gas fra Tyra 

vest. 

351. MEMAS fremdrager atter transportfradraget og kritiserer SET for 

ikke at inddrage transportfradraget. [sætning slettet].  
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352. På trods af MEMAS indsigelser vurderer SET, at i det mindste en del 

af [ord slettet] betalingen bør inddrages som etableringsomkostninger. Det 

fremgår af afsnittet [ord slettet, se punkt 464 og frem] i vurderingsdelen af 

notatet, hvorfor SET kommer frem til dette resultat. 

353. MEMAS er som sagt også kritisk over for det forhold, at SET på den 

ene side inddrager [ord slettet] betaling, som er indeholdt i en kompleks og 

omfattende aftale mellem DONG og DUC, mens SET afviser at inddrage 

transportfradraget i beregningerne med henvisning til, at der er tale om 

komplekse forhandlinger etc. 

354. Ved inddragelsen af [ord slettet] betalingen har SET netop foretaget 

et skøn og reduceret betalingen med [x], da det er klart, at [ord slettet] be-

talingen dækker over andet og mere end blot etableringen af opstrømsfacili-

teter. 

355. SET er opmærksom på transportfradraget, men finder ikke, at dette 

kan lægges til grund som en transporttarif. SET finder det ikke formålstjen-

ligt at indarbejde et tarifniveau, som er skønnet på baggrund af transportta-

rifferne, allerede fordi det ikke er klart, om transportfradraget er lidt større 

eller lidt mindre end den reelle tarif. [sætning slettet]. SET finder dog ikke 

grundlag for arbitrært at nedsætte beløbet. [ord slettet] betalingen lider ik-

ke af dette problem, idet det er klart, at denne dækker over mere end blot 

etablering af opstrømsfaciliteter, og det derfor er meget klart, at beløbet – 

inden det indregnes – bør reduceres i et eller andet omfang. SET vil medgi-

ve, at det er usikkert, hvor meget [ord slettet] betalingen bør reduceres. 

356. MEMAS er også kritisk over for det forhold, at SET inddrager an-

lægsomkostninger fra Tyra Vest-F3. DONGs andel af rørledningen er ejet af 

DONG Energy Pipelines A/S, som er en anden juridisk person end DONG 

Naturgas A/S. Der er ikke skabt klarhed over, hvorvidt udbyttet fra DONG 

Energy Pipelines er medtaget i DONGs driftsindtægter eller om driftsudgif-

terne er inklusive leasingudgifter til DONG Energy Pipelines A/S. 

357. Det fremgår af det fremsendte udkast, at DONG mener, at Harald-

Tyra også er en transportledning, men Harald-Tyra inddrages ikke i bereg-

ningerne. Herved bliver SETs udkast til afgørelse inkonsistent, da Tyra-F3 

men ikke Harald-Tyra medtages ved vurderingen af DONGs tarifindtægter. 

358. MEMAS henviser til, at SET i udkastet giver udtryk for, at princip-

pet om en uniform tarif som udgangspunkt ikke skal omfatte transport af gas 

mellem platforme. Da transporten Tyra-F3 netop omfatter gas mellem plat-

forme finder MEMAS, at også Tyra-F3 bør behandles selvstændigt. 

359. SET finder ikke, at Harald-Tyra forbindelsen kan behandles tilsva-

rende Tyra-F3 forbindelsen i vurderingen af tarifindtægterne. Det skyldes, 

at Harald-Tyra forbindelsen – modsat Tyra-F3 - i udgangspunktet ikke an-
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vendes til transport af salgsgas, men til gas som skal behandles, inden den 

lever op til salgsspecifikationerne. Dog kan Harald-Tyra forbindelsen tek-

nisk set anvendes til transport af salgsgas, og derfor udelukker SET ikke, at 

der kan opstå et behov for, at Energitilsynet vurderer denne forbindelse. 

Dette ligger imidlertid uden for nærværende sag og vil i givet fald bero på 

en konkret analyse og vurdering.  

360. MEMAS kritiserer modellens afskrivningsprofil, hvorefter MEMAS 

fremsætter en række kritikpunkter af den af SET anvendte model. 

361. MEMAS lægger til grund, at SET ved en fejl ikke har korrigeret 

model 2 for [ord slettet] betalingen. Hvis denne korrektion gennemføres ud-

viser model 2A også en negativ tarif, hvilket igen afspejler, at DONGs inve-

steringer er betalt, og dette må efter MEMAS vurdering betyde, at DONG 

fremadrettet blot skal have dækket driftsomkostninger, hvilket er hensigten 

med model 3. 

362. Det er korrekt, at SET i høringsudkastet ikke havde korrigeret for 

den reducerede [ord slettet] betaling i model 2. Denne korrektion er nu fo-

retaget, hvilket betyder, at værdierne for model 2 både i tabel 17 og tabel 20 

er korrigeret. Korrektionen har dog ingen betydning for det samlede skøn. 

DONGs høringssvar 

363. DONG fastholder i sit høringssvar, at DONGs tarif ikke ligger over 

niveauet for tilsvarende aftaler på markedet og derfor ikke kan anses for 

urimelig. DONG fastholder som sin principale påstand, at Energitilsynet ved 

vurderingen af, om DONGs opstrømstariffer er rimelige, alene skal basere 

vurderingen på en sammenligning med markedets praksis for tilsvarende af-

taler. 

364. DONG fremfører, at det udtrykkeligt af opstrømsbekendtgørelsens § 

7, stk. 5, fremgår, at Energitilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for 

aftaler af tilsvarende varighed og omfang. Det er DONGs vurdering, at 

Energistyrelsen i forbindelse med udstedelsen af opstrømsbekendtgørelsen 

udtrykkeligt tog afstand fra en prisfastsættelse baseret på omkostninger og 

rimelig forrentning, idet der specifikt blev fjernet en bestemmelse fra op-

strømsbekendtgørelsen om omkostningsbaserede tariffer efter at forslaget til 

opstrømsbekendtgørelse havde været i høring. 

365. Hertil bemærker sekretariatet, at der i sagsfremstillingen (under 

lovgrundlag og i vurderingsafsnittet) nu er indarbejdet et afsnit, som om-

handler forløbet omkring udstedelsen af opstrømsbekendtgørelsen. Det 

fremgår af dette afsnit, at SET ikke er enig i DONGs fortolkning af bestem-

melserne i opstrømsbekendtgørelsen og SET afviser, at tilsynet med priser-

nes rimelighed alene skal tage udgangspunkt i markedets praksis for tilsva-

rende aftaler. Det skal understreges, at SET ikke afviser at inddrage ”mar-
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kedets praksis”. Markedets praksis er inddraget og var også inddraget i den 

version, som var sendt i høring. 

366. I sit høringssvar kritiserer DONG, at SET inddrager konkurrence- og 

markedsmæssige hensyn. DONG fastslår, at konkurrenceretlige vurderinger 

henhører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. DONG er også af den 

opfattelse, at en konstatering af, hvordan opstrømstariffen påvirker engros-

prisen på det danske marked, ikke bidrager til vurderingen af, om tariffen i 

sig selv er rimelig. 

367. Hertil bemærker SET, at Energitilsynet siden vedtagelsen af den før-

ste NGFL har haft pligt til at inddrage det konkurrencemæssige aspekt i re-

guleringen, idet NGFL § 1, stk.2, fastslår, at loven skal skabe konkurrence 

på markeder for handel med naturgas. 

368. Hertil kommer, at Energitilsynet med udstedelsen af bekendtgørelse 

om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas, BEK 

1002 af 20. oktober 2011, er blevet pålagt at overvåge enhver konkurrence-

forvridning eller begrænsning af konkurrencen (§ 1, stk. 1, nr. 9). Det frem-

går yderligere af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, at Energitilsynet som led i 

overvågningen kan fastlægge og pålægge foranstaltninger inden for gæl-

dende lovgivning for at fremme effektiv konkurrence og sikre, at markedet 

fungerer.  

369. Det er korrekt, at konkurrenceretlige vurderinger henhører under 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, forstået på den måde, at overtrædel-

ser af konkurrenceloven håndhæves af Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen. På den anden side har Energitilsynet pligt til at inddrage konkurren-

cemæssige vurderinger, når tilsynet skal vurdere, om der er behov for ind-

greb. Hvis det konstateres, at konkurrencen på engrosmarkedet forvrides el-

ler begrænses, har tilsynet pligt til at pålægge foranstaltninger inden for 

gældende lovgivning. Bestemmelserne i opstrømsbekendtgørelsen kan ud-

mærket gøre det ud for en sådan gældende lovgivning. 

370. Det er korrekt, at en konstatering af, om og hvordan opstrømstarif-

fen påvirker engrosprisen på det danske marked ikke i sig selv kan tages 

som et udtryk for, at opstrømstarifferne ikke er rimelige. De konkurrence-

mæssige overvejelser er da heller ikke medtaget med henblik på at løfte be-

visbyrden for, at opstrømstarifferne ikke er rimelig. De konkurrencemæssige 

overvejelser er medtaget som et supplement til rimelighedsvurderingen.  

371. Endelig konstaterer DONG, at SETs inddragelse af konkurrence- og 

markedsmæssige hensyn baseres på en i øvrigt ufuldstændig analyse. 

372. Hertil skal SET blot bemærke, at der jo netop ikke skal gribes ind ef-

ter konkurrenceloven, hvorfor en konkurrenceanalyse i medfør af NGFL 

med tilhørende bekendtgørelser, vil fremstå anderledes end en konkurren-
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ceanalyse, der fx skal bruges til at fastslå, om der er tale om misbrug af do-

minerende stilling. SET finder ikke, at der i denne sag, skal foretages en af-

grænsning af det relevante geografiske og produktmæssige marked med af-

sæt i  udbuds- og efterspørgselssubstitution med henblik på at afgøre, om 

DONG med sin opstrømsrørledning er dominerende. Det er fastslået i for-

arbejderne til § 21 og i de forarbejder omkring udstedelsen af bekendtgørel-

sen, som DONG selv fremdrager, at DONG besidder en monopolstilling. 

373. Hertil kommer, at der udtrykkeligt er taget stilling til, at det er 

Energitilsynet – og ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – der griber 

ind, hvis DONG misbruger sin monopolstilling i opstrømssystemet.  

374. DONG kritiserer Energitilsynets modeller. Det er i grove træk de 

samme indsigelser, som selskabet fremførte under sagsbehandlingen, som er 

fremført i høringssvaret.  

375. DONG kritiserer, at der ikke er foretaget følsomhedsberegninger. 

Selskabet understreger, at det er meget vigtigt, at der foretages sådanne føl-

somhedsberegninger. DONG afviser, at model 2 og 3 er egnede til at erstatte 

følsomhedsberegninger ved model 1. 

376. SET har foretaget følsomhedsberegninger for de centrale parametre 

i alle tre modeller. Resultaterne af disse følsomhedsanalyser er detaljeret 

beskrevet i Tilkendegivelsen. For model 1 fremgår følsomhedsberegninger-

ne af Tilkendegivelsen s. 51, tabel 8. 

377. DONG finder, at SET overvurderer de historiske indtægter og at 

SET anvender en for høj historisk tarif. Det er DONGs vurdering, at anven-

delsen af for høje historiske tariffer medfører, at DONG i starten af perioden 

har betalt meget høje tariffer, medens det nuværende tarifniveau er lavere. 

Dette betyder, at DONG bliver diskrimineret i forhold til de nuværende 3.- 

parts brugere af systemet. Dette er ikke i overensstemmelse med bestem-

melsen om, at tarifferne skal være rimelige. 

378. Det er korrekt, at tarifferne for anvendelsen af opstrømssystemet 

fremtræder som relativt højere i starten af perioden for herefter at falde. 

Det er SETs vurdering, at dette er en naturlig følge af, at mængdeprogno-

serne løbende justeres. Når mængdeprognoserne opskrives, sker der samti-

dig det, at anlæggets levetid opjusteres, hvilket igen medfører, at afskriv-

ningsperioden forlænges. Der må derfor nødvendigvis komme et knæk på 

afskrivningsprofilen hver gang mængdeprognoserne opskrives, hvilket igen 

betyder et fald i tarifniveauet. Denne mekanisme er ikke eksplicit modelleret 

i den nuværende model, men er udtryk for intuitionen bag modellen. De før-

ste brugere af systemet vil derfor have betalt en højere tarif end de sidste 

brugere i et system, hvor levetiden løbende forlænges. 

379. Herefter følger et forslag fra DONG om en såkaldt balanceret tarif.  
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380. SET har med udgangspunkt i DONGs høringssvar foretaget bereg-

ninger ved at ændre i basismodellen. SET kan bekræfte, at de beregnede ta-

riffer svarer til tarifferne i tabel 1 i DONGs høringssvar, når der foretages 

de af DONG foreslåede ændringer i forhold til basismodellen.   

381. DONG’s forslag til modelændringen består i at se bort for realisere-

de tariffer for perioden 2004-2010 samt de estimerede tariffer for perioden 

1984-2003 på baggrund af 2004-tariffen, og i stedet beregne de historiske 

tariffer på anden vis. Ideen er at beregne den tarif, der ville være nødvendig 

for at dække omkostninger og forrentning over hele systemets levetid, dvs. 

perioden1984-2023, hvis samtlige brugere af systemet (herunder DONG) 

skulle betale samme tarif (kun reguleret for inflation). Dette betyder altså, at 

der beregnes én tarif i hele perioden (som reguleres med inflationen). Denne 

tarif kaldes den balancerede tarif. 

382. De balancerede tariffer er vist i tabel 1 (i DONGs høringssvar), række 

1, hvor også SETs tariffer fra model 1 er angivet.  

383. I tabel 1 viser række 2 og 3 tariffer for konsekvensberegninger i den 

af DONG ændrede model af hhv. en introduktion af en forrentning med 

WACC i stedet for risikofri rente og en WACC forrentning kombineret med 

skattebetalinger. Konsekvensberegninger er metodemæssigt identiske med 

de konsekvensberegninger, som SET også har foretaget i basismodellen, jf. 

tabel 14 og tabel 16.  

384. SET fastholder basismodellens antagelser og kan ikke godkende 

DONGs forslag til ændringer af diskontering og skattebetalinger. For yder-

ligere begrundelse herom henvises til afsnittet om WACC og afsnittet om 

skattebetalinger i vurderingsdelen af sagsfremstillingen.  

385. Som udgangspunkt er det nødvendigt at estimere historiske tariffer 

for at beregne over/under-dækningen i den samlede periode for opstrømssy-

stemets levetid. I SETs model 1 (basismodellen) benyttes der historiske tarif-

fer for perioden 1984-2003. I denne periode var der ikke åbent for tredje-

partsadgang i opstrømssystemet. Fra 2004 blev der åbnet op for 3. partsad-

gang og de historiske tariffer for perioden før 2004 er fastsat ved en tilba-

gediskontering af 2004-tariffen.  

386. Praksis hidtil har været at tilbagediskontere 2004-tariffen (”skygge-

tariffen”, jf. DONGs høringssvar) tilbage til 1984 med inflationen. For pe-

rioden 2004-2010 er der i SETs basismodel 1 anvendt de af DONG offent-

liggjorte tariffer for 3. parts adgang.  

387. SET bemærker, at der blev åbnet for 3. parts adgang i 2004. I perio-

den fra 2004 og frem er der blevet betalt eksakte tariffer for brug af syste-

met. SET indregner i model 1 og model 2 disse tariffer for perioden 2004-

2010. DONG’s modelændring med balancerede tariffer vil ikke tage højde 
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for disse faktisk betalte tariffer, men en tarif, som er fiktiv for hele perioden 

1984-2023. SET vurderer, at det er mest retvisende så vidt muligt at indreg-

ne realiserede tariffer i modellen. Det øger modellens troværdighed og ud-

trykker bedst de faktiske markedsforhold.  

388. De balancerede tariffer for perioden før 2004, som fremkommer ved 

DONG’s modelændring, vurderer SET til at være væsentligt lavere end de 

tariffer, der har været gældende for samme periode. En modelændring som 

DONG foreslår, vil således medføre tariffer, der ikke svarer til niveauet for 

de tariffer, som efter SETs vurdering er afholdt i årene før 2004.  

389. Der bør efter SETs vurdering anvendes en så retvisende historisk 

skyggetarif som muligt til brug for estimering af, om DONG frem til i dag 

har opnået en rimelig forrentning af den investerede kapital i opstrømssy-

stemet. Det ville være problematisk, såfremt SET anvendte en beregnings-

metode, som per automatik ville annullere overnormale forrentninger af den 

investerede kapital i bedømmelsen af et rimeligt tarifniveau.  

390. Endelig skal SET også henvise til det allerede anførte om, at æn-

dring i mængdeprognoser automatisk medfører ændring i afskrivningsprofil, 

hvilket nødvendigvis medfører et (relativt) faldende tarifniveau i takt med at 

mængdeprognoserne opjusteres. 

391. Ud fra en samlet vurdering kan en introduktion af en model med be-

regning af en såkaldt balanceret tarif efter SETs vurdering ikke anvendes.  

392. DONG kritiserer det element i modellerne, som vedrører kapacitets-

booking. 

393. Der er i Tilkendegivelsen udførligt redegjort for, hvorfor SET ind-

drager kapacitetsbooking i beregningen af de historiske tariffer, se Tilken-

degivelsens pkt. 173-179 samt figur 8. SET fastholder, at der ved beregnin-

gen af de historiske tarifindtægter bør inddrages dette element. 

394. DONG finder også, at SETs sammenligninger med andre lande er 

fejlbehæftet. Der fremdrages en række synspunkter og DONG fremlægger 

en rapport fra NERA Economic Consulting, hvor NERA har beregnet tarif-

ferne i det norske og det britiske opstrømssystem efter en af NERA udviklet 

metode. 

395. SET har indhentet tariffer for andre opstrømssystemer. Dette er sket 

med henblik på at vurdere markedsniveauet for opstrømstariffer. For at 

kunne foretage en sammenligning har SET foretaget en normering af tarif-

fen, således at der beregnes en tarif pr. km for de valgte alternativer for 

gastransport. Normeringen sker med udgangspunkt i strækningen for 

DONGs opstrømsledning på 220 km. Sammenligningen sker for at kunne fo-

retage et overordnet skøn over, hvad det koster pr. km at transportere gas i 
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andre rørsystemer. I øvrigt har SET korrigeret de internationale tariffer for 

omregning mellem Sm
3
 og Nm

3
, PPI-indeks (til 2011-niveau) og eliminering 

af 2013-tariffer, hvilket samlet set har medført en svag stigning i de interna-

tionale tariffer. 

396. DONG vedlægger til deres høringssvar en undersøgelse fra konsu-

lentfirmaet NERA, der indeholder et forslag til, hvorledes der kan foretages 

en benchmarking af tariffer i forskellige opstrømssystemer baseret på en 

række omkostningsfaktorer (”cost based approach” i NERAs notat). 

397. SET har med henblik på at kunne foretage en sammenligning af ta-

rifferne i de meget forskellige systemer i nabolandene i Nordvesteuropa fo-

retaget nogle korrektioner i forhold til selve transportydelsen (output). Her 

er antal transporterede km efter SETs vurdering en helt naturlig korrekti-

onsfaktor til opnåelse af en retvisende sammenligning, ligesom der bør kor-

rigeres for typen af gas (våd/tør gas), services inkluderet i ydelsen m.v. Alt 

dette med henblik på at gøre de forskellige opstrømssytemers tariffer sam-

menlignelige, således at ”markedets praksis” kan fastslås. 

398. Derimod er det ikke formålet med benchmarkingen at afgøre, hvilke 

opstrømssystem, der drives mest effektivt. Det er SETs vurdering, at den af 

NERA foreslåede metode snarere er en art omkostningsbenchmark, som an-

vendes ved effektivitetsreguleringer. Som påpeget andetsteds lægger op-

strømsbekendtgørelsen ikke op til en effektivitetsbenchmarking. 

399. På baggrund af ovenstående og fordi det relevante sammenlignings-

grundlag er selve den ydelse, som transportkunderne betaler for i de for-

skellige systemer, finder SET ikke DONGs omkostningsbaserede tilgang til 

benchmarking anvendelig. Sammenligningen i forhold til antal transporte-

rede km m.v. giver derimod efter SETs opfattelse et mere præcist billede af, 

hvad transportkunderne ”får for pengene”, hvilket er formålet med bench-

markingen. 

Lovgrundlag 

Naturgasforsyningsloven 

400. Naturgasforsyningslovens § 1 angiver lovens formål: 

”Stk. 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsy-

ning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med 

hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning 

give forbrugerne adgang til billig naturgas.  

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte 

formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, her-

under ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse 
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af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder 

for handel med naturgas.” 

 

401. Det følger af naturgasforsyningslovens § 21 om adgang til opstrøms-

rørledninger: 

 ”Klima- og energiministeren fastsætter efter forelæggelse for 

et af Folketinget nedsat udvalg regler for adgang til opstrøms-

rørledningsnet, herunder faciliteter, som yder tekniske tjene-

ster i forbindelse med sådan adgang, bortset fra de dele af så-

danne net og faciliteter, der benyttes til lokale produktionsak-

tiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.  

 

402. Af stk. 2, fremgår, at Klima- og energiministeren fastsætter regler 

om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til opstrømsrørledningsnet.” 

 

403. Det følger bl.a. af bemærkningerne til naturgasforsyningslovens § 

21
58

, at ”[...] Ved fastsættelse af reglerne skal det sikres, at gasdirektivets 

krav om adgang til opstrømsrørledningsnet opfyldes. Det fremgår af direkti-

vets artikel 23, at medlemsstaterne ved fastsættelse af regler om adgang til 

opstrømsrørledningsnet skal have som målsætning, at der foreligger en ri-

melig og åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for na-

turgas, og at ethvert misbrug af dominerende stilling undgås, idet der tages 

hensyn til sikre og regelmæssige forsyninger, kapacitet, der er eller hurtigt 

kan stilles til rådighed, og beskyttelse af miljøet. [...]” 

404. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at ”Når reglerne om 

adgang til opstrømsrørledningsnet ikke foreslås fastsat i naturgasforsynings-

loven, hænger det sammen med, at gasdirektivets artikel 23 om adgang til 

opstrømsrørledningsnet er mindre klar end bestemmelserne om adgang til 

transmissions- og distributionsnet samt lagre, og at det endnu ikke er afkla-

ret, hvordan de øvrige lande vil implementere bestemmelsen. Det bemær-

kes, at regeringen under forhandlingerne om gasdirektivet lagde vægt på, at 

åbningen af det danske marked, som indebærer adgang til at bruge natur-

gasnettet på dansk område, forudsatte, at danske købere og sælgere af natur-

gas i samme omfang kunne få adgang til netsystemerne i andre lande, og 

dermed til de enkelte naturgasproducenter og købere. Bemyndigelsen til mi-

nisteren gør det muligt at inddrage dette hensyn ved udmøntningen af § 21. 

Der sigtes mod at give samme adgang til opstrømsledninger som til trans-

missionsnettet i takt med, at Danmarks nabolande giver en tilsvarende ad-

gang.” 

405. I forbindelse med vedtagelsen af loven, blev der stillet en række 

spørgsmål til ministeren (miljø- og energiministeren). I den forbindelse øn-
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 De specielle bemærkninger til § 21 i Lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
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sker SET at fremdrage spørgsmål 36
59

 og ministerens svar på dette spørgs-

mål. Spørgsmålet lød: ”Kan ministeren bekræfte, at tariffen for transport i 

DONGs ledninger til Tyra og i DONGs ledninger på land skal være rimeli-

ge, og at det er Energitilsynet, der skal sikre dette gennem sit tilsyn?” 

406. Ministerens svar på spørgsmålet var følgende: ”Det fremgår af § 19 

og § 21 i lovforslaget om naturgasforsyning og bemærkningerne hertil, at 

priser for tredjeparts benyttelse af såvel transmissionsnet som opstrømsrør-

ledninger skal fastsættes ved forhandling mellem på den ene side ejeren af 

transmissionsnettet eller opstrømsrørledningen og på den anden side ansø-

geren om adgang til transmissionsnettet eller opstrømsrørledningen. Det 

fremgår af § 19, stk. 5, og § 21, stk. 2, at miljø- og energiministeren skal 

fastsætte regler om bilæggelse af tvister i forbindelse med disse forhandlin-

ger om adgang. 

407. I bemærkningerne til § 19, stk. 5
60

, oplyses det, at de kommende reg-

ler om tvistbilæggelse skal sikre, at parterne ikke kan trække forhandlinger-

ne unødigt i langdrag. Det fremgår, at det er tanken, at Energitilsynet på 

anmodning af en eller flere af parterne skal kunne optage forhandlinger med 

henblik på mægling, og at Energitilsynet skal kunne fastsætte priser og vil-

kår for adgang, hvis mæglingsforhandlingerne ikke fører til indgåelse af en 

aftale. Lovforslaget sikrer således, at Energitilsynet i tilfælde af uenighed 

mellem parterne kan fastsætte den transporttarif, som efter Energitilsynets 

vurdering er rimelig. 

408. Med hensyn til tarifferne for transport i DONGs ledninger på land 

følger det af § 38 i lovforslaget, at Energitilsynet fører tilsyn med, at priser 

og betingelser for ydelser fra transmissionsselskabet er rimelige. Ved bilæg-

gelse af tvister om anvendelse af opstrømsrørledningsnet vil Energitilsynet 

tilsvarende sikre, at priser og betingelser er rimelige.” 

409. NGFL § 41a indeholder en hjemmel for ministeren til at fastsætte 

regler om, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage. NGFL § 41a er affat-

tet således: 

”Stk. 1. Klima- og energi- og bygningsministeren fastsætter 

nærmere regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal vareta-

ge, herunder 

1) Overvågningsopgaver for at sikre velfungerende konkur-

rencebaserede gasmarkeder og 

2) Opgaver vedrørende samarbejdet med andre landes ener-

gireguleringsmyndigheder, herunder på regionalt plan og 

EU-plan 
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 Udvalgsbehandlingen af forslaget til lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
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 De specielle bemærkninger til § 19, stk. 5 i Lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
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410. Bestemmelsen stammer fra den seneste lovændring vedrørende im-

plementeringen af den 3. energiliberaliseringspakke. Det fremgår af be-

mærkningerne til stk. 1
61

, at med forslaget til stk. 1 ændres ministerens 

hjemmel til at fastsætte regler om Energitilsynets opgaver til også at gælde i 

forhold til de nye opgaver, som Energitilsynet skal varetage efter gasdirekti-

vet. I forhold til de opgaver, som Energitilsynet varetager efter det tidligere 

direktiv fra 2003, er de regulerende myndigheders opgaver efter det nye di-

rektiv betydeligt udvidet, jf. Gasdirektivets art. 41. Ved siden af Energitil-

synets ”kerneopgaver” vedrørende tilsyn med selskaber, som reguleres i lo-

ven, f.eks. godkendelse af metoderne for fastsættelse af distributions- og 

LNG-selskabers priser og betingelser, skal Energitilsynet ifølge direktivet 

fremover bl.a. varetage et antal opgaver, der indebærer en bredere overvåg-

ning af markedet og markedsprocesser for at sikre velfungerende, konkur-

rencebaserede markeder, både på detail- og engrosmarkedet. Nogle af disse 

opgaver varetager Energitilsynet allerede med hjemmel i naturgasforsy-

ningsloven. f.eks. har tilsynet i lovens § 42 a, stk. 3, hjemmel til at sikre 

gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår, herunder på de-

tailmarkedet. For andre opgaver foreslås det at indføre en hjemmel i natur-

gasforsyningsloven, jf. f.eks. forslaget til § 42 a, stk. 3, vedrørende over-

vågning af engrospriser.  

Bekendtgørelsen om adgang til opstrømsrørledningsnettet62 

411. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at:  

”Naturgasselskaber og kunder med ret til valg af leverandør
63

, 

jf. § 8 i lov om naturgasforsyning, kan mod betaling få adgang 

til opstrømsrørledningsnet, herunder de faciliteter, som yder 

tekniske tjenester i forbindelse med sådan adgang, bortset fra 

de dele af sådanne net og faciliteter, der benyttes til lokale 

produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.”  

 

412. Det følger af § 2, at:  

”Ved opstrømsrørledningsnet forstås i denne bekendtgørelse 

enhver rørledning eller ethvert net af rørledninger, der drives 

og/eller er anlagt som en del af et olie- eller gasproduktions-

anlæg eller anvendes til at lede naturgas fra et eller flere så-

danne anlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal 

eller en endelig kystlandingsterminal.” 

 

413. I § 3, stk. 5, angives, i hvilke situationer ejer eller operatør kan næg-

te at give adgang: 
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 De specielle bemærkninger til § 41 a i lov nr. 466 af 18. maj 2011. 
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 Bekendtgørelse 1090 af 06/12/2000. 
63

 Siden 1. januar 2004 har alle haft fri adgang til at vælge leverandør. Derfor har alle nu 

som udgangspunkt ret til adgang til opstrømssystemet.  
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 ”Ejer eller operatør kan nægte at give adgang til sit op-

strømsrørledningsnet, når det er nødvendigt 1) fordi de tekni-

ske specifikationer er indbyrdes uforenelige, og dette problem 

ikke kan løses rimeligt let, 2) for at undgå vanskeligheder, som 

ikke kan overvindes rimeligt let, og som kan være til skade for 

en effektiv eksisterende og planlagt fremtidig kulbrinteproduk-

tion, herunder fra felter med marginal økonomisk rentabilitet, 

3) for at respektere behørigt dokumenterede rimelige behov 

hos ejeren eller operatøren af opstrømsrørledningsnet for 

transport og forarbejdning af gas og de interesser, som alle 

andre potentielt berørte brugere af opstrømsrørledningsnettet 

eller relevante forarbejdnings- eller håndteringsfaciliteter 

har.” 

 

414. § 5 omhandler prisfastsættelsen, ikke-diskrimination og anmeldelse 

til Energitilsynet: 

 Priser og betingelser for ydelser i forbindelse med adgang 

fastsættes ved forhandling mellem ansøger om adgang til et 

opstrømsrørledningsnet og dets ejer eller operatør.  

Stk. 2. Priser og betingelser fastsættes således, at der ikke dis-

krimineres mellem ansøgere. 

Stk. 3. Priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet.”   

 

415. Energitilsynets tilsyn følger af § 6. 

”Energitilsynet fører tilsyn med, at priser og betingelser i 

henhold til § 5, stk. 1 og 2, er rimelige.  

Stk. 2. Energitilsynet skal påbyde ejer eller operatør at ændre 

de i § 5 nævnte priser og betingelser, såfremt tilsynet finder, at 

de vil være i modstrid med reglerne i denne bekendtgørelse.” 

 

416. Af § 6, stk. 3, fremgår det, hvilken dokumentation ejer eller operatør 

skal udlevere til Energitilsynet:   

”§ 6, stk. 3. Ejer eller operatør skal på forlangende udlevere 

den dokumentation til Energitilsynet, som tilsynet skønner 

nødvendig til varetagelse af de opgaver, det er pålagt i hen-

hold til denne bekendtgørelse.” 

 

417. Det følger af § 7, at Energitilsynet også behandler tvister opstået i 

forbindelse med ansøgninger om adgang til opstrømsrørledningsnet.  

”§ 7.Energitilsynet behandler tvister opstået i forbindelse med 

ansøgninger om adgang til opstrømsrørledningsnet.  

Stk. 2. Hvis forhandlinger om adgang, jf. § 3, ikke fører til 

indgåelse af en aftale inden for en frist, som må anses for at 
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være rimelig og sædvanlig for indgåelse af lignende aftaler om 

transport af naturgas i opstrømsrørledninger, kan en part ind-

bringe sagen for Energitilsynet til mægling eller til afgørelse. 

Stk. 3. Ansøger om adgang kan klage til Energitilsynet over  

1)    at forhandlinger om adgang ikke sker i henhold til § 3,  

2)    at der ikke gives adgang til et opstrømsrørledningsnet i 

henhold til § 3 eller  

3)   over priser og betingelser for en ansøgt adgang til et op-

strømsrørledningsnet.  

Stk. 4. Energitilsynet kan, efter forhandling med de berørte 

parter, give ejer eller operatør påbud om, hvordan forhand-

lingerne om adgang skal tilrettelægges, eller at adgang skal 

gives og fastsætte priser og betingelser for denne adgang.  

Stk. 5. Energitilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for 

aftaler af tilsvarende varighed og omfang”. 

 

418.  Af § 9 ses det om bødestraf:  

”Den, der undlader at efterkomme påbud eller andre afgørel-

ser i medfør af denne bekendtgørelse, kan pålægges bødes-

traf.” Og i stk. 2 ”Selskaber m.v. (juridiske personer) kan på-

lægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 

 

419. Forløbet omkring udstedelsen af bekendtgørelsen fremdrages af 

begge parter, og er centralt i forhold til nærværende sag. I medfør af be-

stemmelser i NGFL § 21, udsteder ministeren regler for adgang til op-

strømsrørledningsnet efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg 

(Energipolitisk Udvalg). Ministeren udsendte først et udkast til en bekendt-

gørelse
64

, som bl.a. i § 5 indeholdt en bestemmelse, som slog fast, at prisen 

for adgang til opstrømsrørledningsnettet fastsættes som de faktiske omkost-

ninger samt en for branchen rimelig fortjeneste. Af dette første udkasts § 6, 

stk. 1, fremgik, at Energitilsynet skulle påse, at der foreligger en rimelig og 

åben adgang, at der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas og at 

ethvert misbrug af dominerende stilling undgås. Af udkastets § 7, stk. 3, sid-

ste pkt. fremgik, at ”Tilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for afta-

ler af tilsvarende varighed og omfang.” 

420. På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede ministeren at la-

de bestemmelsen om, at prisen for adgang til opstrømsrørledningsnet fast-

sættes som de faktiske omkostninger samt en for branchen rimelig fortjene-

ste glide ud. Samtidig med, at denne bestemmelse gled ud, blev der indsat 

en ny bestemmelse i § 6, stk. 1, hvorefter Energitilsynet skal føre tilsyn 

med, at priser og betingelser i henhold til § 5, stk. 1 og 2, er rimelige. Be-

stemmelsen fra udkastets § 7, stk. 3, sidste pkt., som foreskriver, at Energi-
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 Der er tale om et akt fra Energipolitisk Udvalg, alm. del, bilag 584 fra folketingssamlin-

gen 1999-2000. 
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tilsynet skal lægge vægt på markedets praksis for aftaler af tilsvarende va-

righed, blev placeret i et nyt stk. 5 i bekendtgørelsens § 7. 

421. Den ændrede bekendtgørelse
65

 blev også fremlagt for Energipolitisk 

Udvalg sammen med et af Energistyrelsen udarbejdet høringsnotat. Det 

fremgår at dette notat, at ministeren har valgt at lade bestemmelsen om pris-

dannelse udgå, fordi ministeren er enig i, at der er tale om kommercielle 

forhandlinger. Herefter fremgår følgende: ”Styrelsen har derfor genoverve-

jet dette spørgsmål, og har ændret reglerne, så det nu fremgår, at adgangen 

gives på vilkår, som på den ene side følger udviklingen på tilsvarende mar-

keder, og på den anden side tager højde for, at DONGs monopolstilling ikke 

kan misbruges til skade for brugere af DONGs opstrømsrørledninger. Der-

for tages bestemmelsen om prisdannelsen i § 5, stk. 3, i høringsudkastet ud. 

Det pålægges Energitilsynet i § 6 at føre tilsyn med prisernes og betingel-

sernes rimelighed, og der [er] i § 7, stk. 3, nr. 3, en ret til at klage over priser 

og betingelser for at få adgang. 

422. Overordnet har det været Energistyrelsens udgangspunkt, at reglerne 

i bekendtgørelsen skulle skabe plads for, at det danske naturgasmarked hvad 

angår adgang til opstrømsrørledninger kan udvikle sig parallelt med tilsva-

rende markeder i andre lande. Det fremgår af bemærkningerne til § 21 i for-

slaget til lov om naturgasforsyning, at adgangen til det danske opstrømsnet 

skal gives i takt med at Danmarks nabolande giver en tilsvarende adgang. 

Efter videre drøftelser med Justitsministeriet er der sat en bestemmelse ind i 

§ 1, stk. 2, om gensidighed, der – så vidt det er muligt – tager højde for den-

ne problemstilling.” 

Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el 
og naturgas m.v.66 

423. I bekendtgørelsens § 1 pålægges Energitilsynet en lang række opga-

ver i relation til konkurrencesituationen på både detail- og engrosmarkedet. 

Bekendtgørelsens § 1 indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 

Energitilsynet overvåger følgende: 

1) Graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence 

på engros- og detailsalgsniveau, herunder på elektricitets- 

og gasbørser, 

2) – 

3) – 

4) – 

5) – 

6) – 

7) – 
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 Der er tale om en akt fra energipolitisk Udvalg, alm. del, bilag 179 fra folketingssamlin-

gen 2000/2001. 
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 Bekendtgørelse nr. 1002 af 20/10/2011. 
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8) – 

9) enhver konkurrenceforvridning eller begrænsning af kon-

kurrencen. 

Stk. 2. Som led i overvågningen kan Energitilsynet foretage 

undersøgelser af, hvordan elektricitets- og naturgasmarke-

derne fungerer, og fastlægge og pålægge foranstaltninger 

inden for gældende lovgivning for at fremme effektiv kon-

kurrence og sikre, at markedet fungerer. 

Gasdirektivet67 

424. Gasdirektivets artikel 34 vedrører adgang til opstrømsrørledningsnet 

(uddrag):”Medlemsstaterne beslutter i overensstemmelse med de relevante 

retsakter, hvordan den i stk. 1 omhandlede adgang gives. Medlemsstaterne 

skal have som målsætninger, at der foreligger en rimelig og åben adgang, at 

der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas, og at ethvert misbrug 

af dominerende stilling undgås, idet de tager hensyn til sikre og regelmæssi-

ge forsyninger, kapacitet, der er eller hurtigt kan stilles til rådighed, og be-

skyttelse af miljøet.”  

425. Det fremgår også, at der kan tages hensyn til en række forhold, nem-

lig nødvendigheden af at nægte adgang, hvis de tekniske specifikationer er 

indbyrdes uforenelige, og dette problem ikke kan løses rimelig let, nødven-

digheden af at undgå vanskeligheder, som ikke kan overvindes rimelig let 

og som kan være til skade for en effektiv eksisterende og planlagt fremtidig 

kulbrinteproduktion, nødvendigheden af at respektere behørigt dokumente-

rede rimelige behov hos ejeren eller operatøren og nødvendigheden af i 

overensstemmelse med fællesskabslovgivningen at anvende deres love og 

administrative procedurer i forbindelse med tildelingen af autorisationer til 

produktion eller opstrømsudvikling. 

Begrundelse  

Indledning 

426. Energitilsynet skal i denne sag på baggrund af MEMAS klage tage 

stilling til fastsættelsen af en rimelig tarif i DONGs opstrømssystem, jf. be-

kendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnettet § 7. I dette vurde-

ringsafsnit vil der blive taget stilling til de påstande, som de to parter har 

fremsat under behandlingen af klagesagen. Der vil først blive taget stilling 

til forståelsen af ”rimelige priser” i opstrømsbekendtgørelsen. Herefter vil 

SET vurdere, hvorledes de forskellige omkostningselementer, som fremdra-

ges af parterne, skal inddrages i fastsættelsen af en rimelig tarif. Herefter 

                                                 
67

Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for 

det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF. Det direktiv, der nu 

er i kraft, er det 3. i rækken af liberaliseringsdirektiver på gasmarkedet. Det første direktiv – 

98/30 af 22. juni 1998- indeholdt dog præcis samme bestemmelser om adgang til opstrøms-

ledninger som dette 3. direktiv. 
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følger en vurdering af, hvorledes markedets praksis kan inddrages. Foruden 

selve tarifspørgsmålet behandles en række påstande om øvrige vilkår i 

DONGs opstrømssystem, før der til sidst foretages en konklusion.  

427. Inden fortolkningen af NGFLs rimelighedsbegreb straks nedenfor 

skal anføres, at Energitilsynet med bestemmelserne i opstrømsbekendtgørel-

sens §§ 6 og 7 er pålagt at føre tilsyn med tariffernes rimelighed i opstrøms-

rørledninger. Der er tale om en klar og utvetydige hjemmel for Energitilsy-

net til at vurdere prisernes rimelighed. Bekendtgørelsen angiver ikke yderli-

gere om rimelighed og SET lægger til grund, at anvendelsen af kriteriet ”ri-

melige” må udfyldes ved et konkret skøn.   

428. Som det fremgår af nedenstående er der efter SETs vurdering tungt-

vejende grunde til at inddrage omkostninger, når Energitilsynet udøver 

skønsbeføjelsen i forhold til en rimelig tarif. 

Rimelighedsbegrebet 

429. Som det fremgår af parternes anbringender er fortolkningen af op-

strømsbekendtgørelsens rimelighedsbegreb i § 6, stk. 1, centralt for den 

samlede vurdering af Energitilsynets indgrebsbeføjelser. 

430. DONG vurderer, at kravet om prisernes rimelighed er opfyldt, når 

priserne ikke ligger over markedets niveau for sammenlignelige aftaler. 

DONG lægger i denne vurdering afgørende vægt på bestemmelsen i op-

strømsbekendtgørelsens § 7, stk. 5, som foreskriver, at Energitilsynet skal 

lægge vægt på markedets praksis for aftaler af tilsvarende varighed og om-

fang, når tilsynet fungerer som tvistbilæggelsesmyndighed. 

431. MEMAS derimod lægger til grund, at Energitilsynet både ved løs-

ning af tvister om adgang til opstrømssystemet og ved ex-officio tilsyn kan 

og skal lægge vægt på en omkostningsbaseret tarif. MEMAS finder, at dette 

klart fremgår af forarbejderne. MEMAS fremdrager i den forbindelse især 

ministerens svar på spørgsmål 36, hvoraf det fremgår, at lovforslaget skal 

sikre, at Energitilsynet i tilfælde af uenighed mellem parterne kan fastsætte 

den transporttarif, som efter Energitilsynets vurdering er rimelig. 

432. Det er Energitilsynets vurdering, at der både i forbindelse med tilsyn 

i medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 6 og i forbindelse med løsning af 

tvister i medfør af § 7, skal inddrages et omkostningsbaseret prissætningssy-

stem. Dette er også i overensstemmelse med den vurdering, som tilsynet har 

foretaget i tilkendegivelsen af 22. juni 2011. 

433. Energitilsynet finder, at en lang række forhold peger på denne an-

vendelse af lovgivningen. 
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NGFL’s rimelighedsbegreb 

434. Det er et knæsat princip i NGFL, at hvis en leverandør skal tilbyde 

ydelser til ”rimelige priser”, vil udgangspunktet være et omkostningsbaseret 

princip med en rimelig forrentning af den investerede kapital. Rimeligheds-

begrebet er elastisk, men der ligger i rimelighedsbegrebet, at der skal være 

en grænse for selskabernes indtjening. Dette princip kan genfindes både i 

forhold til priserne i de regulerede selskaber, og for priser i selskaber, hvor 

der er (visse former) for forhandlet adgang. 

435. For de regulerede selskaber (forsyningspligt og distribution) er sy-

stematikken meget klar: der tages udgangspunkt i selskabernes omkostnin-

ger. For de regulerede selskaber er der dog tale om nøje definerede omkost-

ninger, som kan indregnes samt en rimelig forrentning (senere blev disse 

selskaber underlagt en såkaldt effektivitetsregulering). Bestemmelserne 

fandtes i den oprindelige NGFL § 37. Nu er prisbestemmelserne for de regu-

lerede selskaber placeret i § 37, 37 a og 37 c. 

436. I den første NGFL var der forhandlet adgang til både lager og trans-

mission (og i princippet til LNG-anlæg). Dette fremgik af den oprindelige 

NGFL § 19. Det fremgik imidlertid også, at prisen for benyttelse af facilite-

terne fastsættes af selskaberne jf. NGFL kapitel 7. 

437. Af den oprindelige NGFL § 38 (prisbestemmelsen for transmissions- 

lager og LNG-selskaber i kapitel 7) fremgår, at ”... priser og betingelser for 

ydelser fra transmissions-, lager-, og LNG-selskaber skal fastsættes således, 

at der ikke diskrimineres mellem systembrugerne. Ved prisfastsættelsen ta-

ges hensyn til selskabernes omkostninger samt til, at der skal kunne opnås et 

rimeligt afkast af den i selskaberne investerede kapital.” Udgangspunktet for 

forhandlet adgang i den første NGFL er således et omkostningselement samt 

en rimelig forrentning af den investerede kapital. 

438. Det fremgik ydermere af den oprindelige § 38, stk. 2, at Energitilsy-

net skulle føre tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed. Og det 

fremgår af forarbejderne til denne bestemmelse, at Energitilsynet ved vurde-

ringen af, hvorvidt priserne er rimelige, skal forholde sig til forholdet mel-

lem pris og omkostninger forbundet med transmissions- lager- eller LNG-

selskabets virksomhed, herunder den af selskabet investerede kapital, samt 

forholde sig til, om omkostningerne ved drift af transmissions-, lager- eller 

LNG-selskabet svarer til omkostningerne ved en effektiv drift heraf. Energi-

tilsynet tager i vurderingen af priser og betingelser hensyn til priser og be-

tingelser, der gælder på tilsvarende markeder. 

439. Ovenstående illustrerer, at lovgiver har formuleret regler om for-

handlet adgang samtidig med, at der skal tages hensyn til selskabets om-

kostninger og således at tilsynet inddrager priser og betingelser, der gælder 

på tilsvarende markeder. Bestemmelserne er formuleret nogenlunde samti-

dig med reglerne i opstrømsbekendtgørelsen.  
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440. Det kan på denne baggrund konkluderes, at der ikke er et modsæt-

ningsforhold mellem forhandlet adgang på den ene side og inddragelse af 

omkostninger og afkast på den anden side. Eller for den sags skyld mellem 

inddragelse af omkostninger og afkast på den ene side og hensyntagen til 

priser og betingelser på tilsvarende markeder på den anden side. 

Forhandlet adgang i NGFL 

441. DONG anfører et sted, at forhandlet adgang skal forstås i modsæt-

ning til reguleret adgang. Forhandlet adgang betyder, at vilkårene som ud-

gangspunkt fastlægges ud fra markedsprincipper af parterne selv. DONG 

lægger således til grund, at ”forhandlet adgang” er et entydigt begreb. 

442. Det er efter SETs vurdering en misforståelse. Dette kan illustreres 

med en lovændring, der blev foretaget i forbindelse med implementeringen 

af 3. energiliberaliseringspakke. Der er ved denne implementering sket en 

ændring af lagerbestemmelserne i NGFL. Der har hidtil været forhandlet 

adgang kombineret med et krav om, at priserne skulle være rimelige. Ener-

gitilsynet førte i medfør af § 38, stk. 2, tilsyn med prisernes og betingelser-

nes rimelighed. 

443. Med direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for 

naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF var det imidlertid ikke 

længere muligt at opretholde regler om forhandlet adgang til lager samtidig 

med, at Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelig-

hed. Dette fremgår af direktivets artikel 33, stk. 3 og 4
68

. I dansk lovgivning 

er valget faldet på at bibeholde prisfastsættelsen ved forhandlet adgang, 

hvorfor bestemmelserne om prisernes rimelighed er fjernet. Der er derfor 

sket en ændring af NGFL § 20a, således at det bliver muligt for lagerselska-

berne at udbyde kapacitet ved auktioner, ligesom lagerselskaberne ikke 

længere er omfattet af Energitilsynets tilsynsforpligtelse i NGFL § 38, stk. 

2. 

444. Det fremgår af forarbejderne
69

 til NGFL § 20 a, at ”Den gældende 

regulering af adgang til lagre har som udgangspunkt et markedsorienteret 

princip (forhandlingsprincippet) kombineret med en mulighed for efterregu-

lering fra Energitilsynet, der tager hensyn til selskabernes omkostninger 

samt til, at der skal kunne opnås et rimeligt afkast af den investerede kapi-

tal.” Og længere nede i bemærkningen hedder det: ”Hvis der vælges for-

handlet adgang, vil denne ikke kunne kombineres med en efterregulering fra 

Energitilsynet, idet det nye gasdirektiv ikke giver mulighed for at kombinere 

forhandlet adgang med en kontrol af selskabernes priser”. Og på denne bag-

                                                 
68

 En medlemsstat er ikke forpligtet til at vælge mellem reguleret og forhandlet adgang, idet 

det er muligt at indføre begge ordninger i samme medlemsstat. Men for hvert enkelt lager 

må medlemsstaterne vælge, om der skal være reguleret eller forhandlet adgang. 
69

 Se de specielle bemærkninger til § 2, nr. 12 i lovforslag L 87 af 1. december 2010. 
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grund er lagerselskabernes priser ikke længere omfattet af NGFL § 38, som 

bl.a. påbyder Energitilsynet at føre tilsyn med prisernes rimelighed. 

445. Herefter kan det konkluderes, at ”forhandlet adgang” ikke er et enty-

digt begreb og der er både en type forhandlet adgang som kombineres med 

efterfølgende tilsyn af prisernes rimelighed, medens den nye bestemmelse 

om adgang til lager er opbygget som en type forhandlet adgang uden tilsyn 

med priser og uden en bestemmelse, som foreskriver, at priserne skal være 

rimelige.  

446. Sammenfattende er det SETs vurdering, at ”forhandlet adgang” ikke 

er et entydigt begreb. Vilkårene fastlægges som udgangspunkt ud fra mar-

kedsprincipper af parterne selv, men for visse typer af forhandlet adgang fø-

rer Energitilsynet tilsyn med prisernes rimelighed. 

Misbrug af dominerende stilling 

447. Endelig fremgår det adskillige steder – i direktivteksten, af forarbej-

derne til NGFL § 21, stk. 1 samt af det høringsnotat, som Energistyrelsen 

har udarbejdet i forbindelse med udstedelsen af bekendtgørelsen, at der skal 

udstedes regler og føres tilsyn bl.a. med henblik på at hindre misbrug af 

dominerende stilling. 

448. Forbud mod misbrug af dominerende stilling er en sædvanlig kon-

kurrencelovsbestemmelse. Misbrug af dominerende stilling er eksemplifice-

ret i den danske konkurrencelovs § 11, og af § 11, stk. 3, nr. 1, fremgår, at 

misbrug af dominerende stilling kan foreligge ved direkte eller indirekte på-

tvingelse af urimelige købs- eller salgspriser eller af andre urimelige forret-

ningsbetingelser. 

449. Det antages, at det ved vurderingen af, om der foreligger en overtræ-

delse af forbuddet mod urimeligt høje priser, skal undersøges, om prisen el-

ler avancen klart overstiger, hvad der med hensyn til størrelse og varighed 

ville kunne opnås på et marked med virksom konkurrence. Den nærmere 

fastlæggelse af prisen eller avancen skal ske gennem en hypotetisk bedøm-

melse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. Hvis 

en virksomhed under fri prisdannelse og konkurrence kan opretholde et gi-

vent prisniveau, kan prisen ikke være urimelig. 

450. Det antages videre, at omkostningselementet er et vigtigt element 

ved vurdering af, om der er tale om urimeligt høje priser i medfør af konkur-

rencereglerne
70

. 

Andre forarbejder 

451. Sluttelig er tilsynet enig med MEMAS i, at ministerens besvarelse af 

spm. 36 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget – hvor ministeren 

                                                 
70

 Kirsten Levinsen: Konkurrenceloven med kommentarer, 3. udgave, s. 738 ff. 
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udtaler, at ”Lovforslaget sikrer således, at Energitilsynet i tilfælde af uenig-

hed mellem parterne kan fastsætte den transporttarif, som efter Energitilsy-

nets vurdering er rimelig” – entydigt peger på, at rimelighedsvurderingen i 

forhold til opstrømstarifferne følger den systematik, der i øvrigt er i NGFL – 

altså således at rimelige priser tager udgangspunkt i de afholdte omkostnin-

ger.  

Udstedelsen af opstrømsbekendtgørelsen 

452. DONG har gennem hele sagsforløbet argumenteret for, at Energitil-

synet ved vurderingen af, om opstrømstarifferne er rimelige, alene skal tage 

udgangspunkt i opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 5, som foreskriver, at til-

synet skal lægge vægt på markedets praksis. SET kan ikke tiltræde dette 

synspunkt. 

453. For det første bemærkes, at bestemmelsen om, at tilsynet skal lægge 

vægt på markedets praksis ikke blev tilføjet til opstrømsbekendtgørelsen, da 

omkostningsbestemmelsen i forslagets § 5, blev fjernet. Bestemmelsen er at 

genfinde i det oprindelige udkast, og der er således ikke holdepunkt for at 

antage, at der er et modsætningsforhold mellem på den ene side bestemmel-

sen om, at tilsynet skal lægge vægt på markedets praksis, og på den anden 

side en omkostningsbaseret tilgang til tarifferne.  

454. For det andet er bestemmelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 

1, som foreskriver, at tilsynet skal føre tilsyn med, at priser og betingelser i 

henhold til § 5, stk. 1 og 2, er rimelige, skrevet ind i bekendtgørelsen samti-

dig med, at bestemmelsen om faktiske omkostninger og en for branchen ri-

melig fortjeneste er fjernet. Hvis ministeren og Energipolitisk Udvalg vitter-

lig med ændringen ville signalere, at Energitilsynet alene skulle lægge vægt 

på markedets praksis, kunne man forvente, at dette ville fremgå af  § 6, stk. 

1, i stedet for den nugældende ordlyd, hvorefter tilsynet skal sikre, at priser-

ne er rimelige. 

455. Bestemmelsen om markedets praksis er placeret i tvisteløsningsbe-

stemmelsen (§7). Det fremgår af de specielle bemærkninger til NGFL § 21, 

stk.2
71

, at lovgiver/minister i forbindelse med vedtagelsen af NGFL har væ-

ret bekymret for, om danske operatører ville få adgang til udenlandske op-

strømssystemer i samme omfang som udenlandske operatører får adgang til 

det danske opstrømssystem. SET fortolker derfor bestemmelsen om, at til-

synet skal lægge vægt på markedets praksis, som en forpligtelse for tilsynet 

til – i tvisteløsningssituationen om adgang og om adgangsvilkår – at lægge 

vægt på, om der tilbydes tredjepartsadgang i andre opstrømssystemer, hvor-

ledes denne adgang gives, hvilke vilkår, der gælder for adgangen, herunder 

priser og principper for prisfastsættelse. 

                                                 
71

 Se under afsnittet om lovgrundlag, hvor bemærkningerne til § 21, stk. 2, er citeret. 
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456. Samtidig med at Energistyrelsen fjernede bestemmelsen om prisfast-

sættelsen i § 5, erstattede styrelsen en bestemmelse i § 6, stk. 1, hvorefter 

”Energitilsynet [skulle] påse, at der foreligger en rimelig og åben adgang, at 

der skabes et konkurrencepræget marked for naturgas og at ethvert misbrug 

af dominerende stilling undgås” med bestemmelsen om, at ”Energitilsynet 

fører tilsyn med, at priser og betingelser i henhold til § 5, stk. 1 og 2 er ri-

melige.” 

457. Energistyrelsen har således fjernet en bestemmelse om, at tilsynet 

skal påse, at ethvert misbrug af dominerende stilling undgås. Imidlertid 

fremgår det af styrelsens høringsbrev at: ”…,og har ændret reglerne så det 

nu fremgår, at adgangen gives på vilkår, som på den ene side følger udvik-

lingen på tilsvarende markeder, og på den anden side tager højde for, at 

DONGs monopolstilling ikke kan misbruges til skade for brugere af 

DONGs opstrømsrørledninger.” 

458. Som redegjort for oven for er ”misbrug af monopolstilling” en sæd-

vanlig konkurrencelovsovertrædelse og misbruget kan bestå i for høje priser 

eller nægtelse af adgang til infrastruktur. Sekretariatet lægger til grund, at 

bestemmelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, som pålægger tilsynet 

at føre tilsyn med, at opstrømstarifferne er rimelige, netop er den bestem-

melse, som tilsynet skal anvende til at hindre DONG i misbrug af monopol-

stilling, herunder i et misbrug, der består i urimeligt høje priser. Sekretaria-

tet lægger således til grund, at bestemmelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 

6, stk. 1, skal tillægges en selvstændig betydning. 

Sammenfatning om rimelighedsbegrebet 

459. Der er således en lang række forhold, som samlet set efter SETs vur-

dering fører til, at Energitilsynet ved vurderingen af rimelighedsbegrebet i 

opstrømsbekendtgørelsen nødvendigvis også må lægge vægt på omkostnin-

ger og afkast. Det er SETs vurdering, at der i forarbejder – herunder forløbet 

omkring udstedelsen af bekendtgørelsen – ikke er holdepunkt for at antage, 

at rimelighedsbegrebet i opstrømsbekendtgørelsen skal fortolkes anderledes 

end rimelighedsbegrebet i NGFL, hvor rimelige priser tager udgangspunkt i 

afholdte omkostninger samt en rimelig forrentning af den investerede kapi-

tal.  

460. Det er også SETs vurdering, at tilsynet ved vurderingen af op-

strømstariffernes rimelighed naturligvis og i det omfang det giver mening 

inddrager både priser og prissætningsmekanismer i andre sammenlignelige 

opstrømssystemer. 

461. Det skal i den forbindelse understreges, at SET vurderer, at den pris, 

som Energitilsynet i medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 6 fører tilsyn 

med, ikke adskiller sig fra den pris, som Energitilsynet i medfør af bestem-

melsen i opstrømsbekendtgørelsens § 7 kan fastsætte. 
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Omkostningselementer 

462. Som tidligere beskrevet har SET udviklet en række modelbaserede 

beregningsmetoder med henblik på at fastslå niveauet for rimelige priser. 

Ved fastlæggelsen af dette modelkompleks skal der tages stilling til, hvilke 

omkostninger, der skal indgå og på hvilken måde disse omkostninger skal 

indgå. I det følgende tager SET stilling til de indvendinger og anvisninger, 

som de to parter er fremkommet med under sagens behandling i Energitilsy-

net. 

463. Det er SETs vurdering, at Energitilsynet ved fastsættelsen af den ri-

melige tarif skal vurdere de enkelte omkostningselementer, herunder om en 

omkostning kan henføres til opstrømsaktiviteten. På den anden side er 

DONGs opstrømsledninger ikke underlagt en egentlig effektivitetsregule-

ring. Energitilsynet er derfor afskåret fra at foretage en effektivitetsregule-

ring af DONGs opstrømsaktivitet. Energitilsynet kan således ikke påbyde 

DONG at effektivisere på enkelte eller på alle poster.  

[ord slettet]  

464.  Som beskrevet under sagsfremstillingen er det MEMAS’ påstand, at 

DONGs betaling på [ord slettet] ikke kan inkluderes som en anlægsomkost-

ning i beregningen af grundlaget for en rimelig tariffastsættelse, eftersom 

der er tale om [ord slettet] DONG. 

465. [sætning slettet]. SETs vurdering af MEMAS’ påstand er baseret på 

en konkret vurdering af [ord slettet].  

466. [afsnit slettet] 

467. [afsnit slettet]  

468. [ord slettet] udgør med andre ord hovedsageligt en option for DONG 

[sætning slettet]  

469. Værdien af en sådan option [flere ord slettet] må anses som betyde-

lig, og kan efter SETs vurdering ikke indregnes som en investeringsomkost-

ning i tarifgrundlaget for opstrømssystemet, da den er en del af et handels-

forhold mellem to parter på engrosmarkedet og alene kommer handelsdelen 

af DONG til gode. 

470. [afsnit slettet]. 

471. Disse investeringer i fysiske faciliteter på platformene er efter SETs 

forståelse nødvendige for, at gassen kan transporteres fra Tyra til Tyra Vest 

og derfra videre til den hollandske platform F3. 
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472. Det synes i udgangspunktet rimeligt at inkludere DONG’s bidrag til 

investeringer i nødvendig infrastruktur på platformene i tarifgrundlaget for 

Tyra – F3 forbindelsen.  

473. SET skønner på baggrund af de ovenfor beskrevne [ord slettet], at 

DONG’s betaling på [X] mio. kr. [flere ord slettet] kan fordeles mellem en 

betaling på 237,5 mio. kr., som modsvarer værdien af DONGs option [sæt-

ning slettet].  

474. Derfor vil SET i sin samlede vurdering af et rimeligt tarifniveau 

lægge modelberegninger til grund, hvor anlægsomkostningerne til Tyra Vest 

– F3 ledningen er reduceret med 237,5 mio. kr. i forhold til SETs basismo-

del. Resultaterne af denne modelberegning er vist nedenfor i tabel 20:  

Tabel 20. Estimeret 2011-tarif, model 1-3. Eksklusion af [ord slettet] be-

taling på 237,5 mio. kr. 

(øre/m
3
) Scenarie A Scenarie B 

2011-tarif  (model 1)     -10,68       5,01  

2011-tarif  (model 2)        -0,32         3,63  

2011-tarif  (model 3)        4,95         4,95  

Note: Negative tariffer er udtryk for, at de historiske indtægter ved opstrømsaktiviteten 

overstiger både de historiske og fremtidige forventede omkostninger derved. 

Transportfradraget 

475. Som tidligere beskrevet, er det MEMAS’ påstand, at det mellem par-

terne aftalte transportfradrag i prisafsnittet i DONG – DUC aftalerne fra 

1990 og 1993 bør anvendes som den historiske tarif. 

476. SET vurderer, at det transportfradrag, som indgår som en reduktion 

af DONG’s købspris for gas i prisafsnittet i DONG – DUC aftalerne fra hhv. 

1990 og 1993, ikke bør anvendes som historisk tarif i SETs modelberegnin-

ger.  

477. SET lægger til grund, at transportfradraget er aftalt i en forhandling 

mellem parterne som en betaling for, at DONG har bragt gassen fra Tyra 

platformen til markedet via DONGs rørledninger.   

478. SET vurderer imidlertid, at størrelsen af transportfradraget er et ele-

ment i en kommercielt aftalt pris for gas mellem to parter på engrosmarke-

det for gas snarere end en omkostningsbestemt tarifbetaling for transport-

ydelsen. 

479. Det primære engrosmarked for gas i Danmark var i 1990 og 1993 

afgrænset til at omfatte DONG og DUC parterne. En struktur med reelt mo-

nopol på både køber og sælgerside sammenholdt med, at aftalerne om køb 

og salg af gas er indgået for langvarige perioder (i princippet til gasproduk-

tionen i DUC felterne i Nordsøen ophører) har blandt andet betydet, at pris-
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bestemmelserne er komplekse og afspejler omfattende forhandlingsforløb 

mellem parterne. 

480. Det er derfor efter SETs vurdering ikke korrekt at overføre transport-

fradraget i DONG – DUC aftalerne direkte til SETs modelberegning, hvor 

der antages en historisk tarif fastsat af en rørledningsejer over for transport-

kunder. Dette uagtet, at SET anerkender, at transportfradraget modsat den 

antagede tarif er udfaldet af en egentlig forhandling mellem to ligeværdige 

parter på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

481. SET fastholder imidlertid sin grundantagelse om, at den historiske 

tarif i modelberegningerne fastsættes på baggrund af den tarif, der blev fast-

sat i forbindelse med liberaliseringen af gasmarkedet i 2004, og som indgik i 

den første aftale om tredjepartsadgang til rørledningen mellem DONG og 

[slettet selskabsnavn] i 2007.  

Harald – Tyra 

482. MEMAS og DONG er uenige om, hvorvidt der er tredjepartsadgang 

til Harald-Tyra rørledningen og uenige om indregningen af indtægter fra 

denne rørledningsaktivitet i SETs samlede opstrømsberegning.  

483. SET bemærker hertil, at det følger af opstrømsbekendtgørelsen (og 

gasdirektivet) at der skal gives tredjepartsadgang til opstrømsrørledningsnet 

”bortset fra de dele af sådanne net eller faciliteter, der benyttes til lokale 

produktionsaktiviteter ved et felt, hvor gassen produceres.” [SETS kursive-

ring], jf. bekendtgørelsens § 1. Hovedreglen er således, at der som udgangs-

punkt er tredjepartsadgang til alle opstrømsrørledningsnet – bortset fra net, 

der benyttes til lokal produktion ved et felt.  

484. Det skal nu vurderes, hvorvidt Harald-Tyra ledningen kan betegnes 

som en opstrømsledning, der er undtaget fra tredjepartstransport, jf. § 1 i 

bekendtgørelsen. Harald – Tyra ledningen er en 80 km 24” rørledning til 

transport af gas mellem to behandlingsanlæg på Harald platformen
72

 og Ty-

ra Øst platformen, som begge er placeret blandt produktionsfelterne i den 

danske del af Nordsøen. Gassen færdigbehandles på Harald, inden den føres 

til Tyra Øst, hvor gassen bliver komprimeret.
73

 Harald platformen er udover 

Harald feltet vært for Lulita feltet og Trym feltet. Dvs. gassen fra Lulita-, 

Harald- og Trymfeltet føres via Harald platformen gennem Harald-Tyra rør-

ledningen til Tyra Øst. Der er i øvrigt via rørledningen til Syd Arne forbin-

delse fra Harald til Nybro, såfremt gassen vendes ved Tyra Øst til Harald. 

                                                 
72

 Harald feltet er udbygget med en kombineret indvindings- og behandlingsplatform samt 

en beboelsesplatform. Den ubehandlede kondensatproduktion og den færdigbehandlede gas 

føres til Tyra Øst. Det producerede vand udledes til havet efter rensning. Der er forbindelse 

fra Harald til den gasledning, som fører gassen fra Syd Arne feltet til Nybro. Normalt 

transporteres der ikke gas fra Harald til denne ledning. Harald A platformen fungerer som 

vært for det danske Lulita felt og for det norske Trym felt 
73

 Oplyst af DONG på møde med SET 7. juni 2012.  
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Tyra – Harald kan dermed i en nødsituation (primært pga. evt. brud på Tyra 

– Nybro ledningen) anvendes til at transportere gas fra Tyra til det danske 

marked.   

485. SET kan derfor konstatere, at Harald-Tyra rørledningen transporterer 

gas mellem to platforme, og hvor begge platforme har en række felter ”kob-

let” til sig. Rørledningen transporterer derfor ikke kun gas ”ved et felt, hvor 

gassen produceres”. SET finder det derfor ikke entydigt, at Harald-Tyra 

ledningen kan betegnes som en rørledning udelukkende til lokal produkti-

onsaktivitet. 

486. Flere forhold kunne pege på, at det ikke kun er til transport af gas i 

forbindelse med lokal produktionsaktivitet: Rørledningen på 80 km trans-

porterer ikke kun gas ved et enkelt felt, men transporterer gas mellem plat-

forme, og hvor der er forbundet en række felter til hver platform. Ved begge 

platforme kan der behandles gas, og der transporteres behandlet gas i rør-

ledningen. På den anden side kan SET heller ikke afvise, at transporten af 

gas mellem Harald-Tyra kunne bære mere præg af intern ”produktionstrans-

port” sammenlignet med den funktion transporten af gassen fra Tyra ind til 

Nybro har. [sætning slettet].  

487. Samlet set peger flere forhold efter SET opfattelse på, at der umid-

delbart bør gives tredjepartsadgang til rørforbindelsen, men at i kraft af gas-

ledningens funktion – konkret at ledningen bliver brugt til at transportere 

gas mellem to produktionsplatforme - vil ejer eller operatør i visse situatio-

ner kunne være nødsaget til at ”nægte” at give adgang af hensyn til planlagt 

produktion eller lign., jf. opstrømsbekendtgørelsens § 3, stk. 5.  Men en en-

delig vurdering af, hvorvidt Harald-Tyra ledningen kan betegnes som en op-

strømsrørledning med tredjepartsadgang, en ren intern produktionsledning - 

eller en ledning hvor udgangspunktet er tredjepartsadgang, men hvor det i 

praksis vil være begrænset som følge af produktionsforhold - kræver efter 

SETS vurdering en mere omfattende analyse. 

488. SET finder det hensigtsmæssigt, at en sådan analyse holdes adskilt 

fra nærværende klagesag, hvorfor SET ikke vil foretage sig yderligere i for-

hold til Harald-Tyra problematikken. SET kan af egen drift vælge at tage 

problemstillingen om Harald-Tyra rørledningens status som tredjepartsbe-

rettiget opstrømsrørledning eller intern-felt-produktions rørledning op på et 

senere tidspunkt uafhængig af denne klagesag. 

489. SET skal i forlængelse heraf bemærke, at også andre opstrømsrør-

ledninger og opstrømsfaciliteter i den danske del af Nordsøen – fx rørled-

ningerne mellem Tyra Øst og Tyra Vest og behandlingsanlægget på Tyra 

Øst – befinder sig i en ”gråzone” i forhold til afklaring af, hvorvidt pågæl-

dende rørledning/facilitet udelukkende benyttes til lokale produktionsaktivi-

teter ved et felt, hvor gassen produceres.  
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490. I forhold til en eventuel vurdering af, hvorvidt eventuelle indtægter i 

relation til Harald-Tyra ledningen – såfremt denne rørledning blev fortolket 

til tredjepartsberettiget – skal SET i øvrigt pege på, at en sådan konklusion 

ikke nødvendigvis ville indebære, at alle indtægter til denne ledning skulle 

indregnes i tarifgrundlaget for de samlede opstrømsforbindelser ind til land. 

Princippet om en uniform tarif skal som udgangspunkt ses i relation til 

transporten af gassen ind til land/markedet, således at transport mellem plat-

forme, behandlingsanlæg etc. behandles for sig selv.   

Afskrivningsperiode 

491. MEMAS foreslår, at afskrivningsperioden på DONGs anlægsinve-

steringer i opstrømssystemet skal følge varigheden af de oprindelige gas-

købs- og salgsaftaler mellem DUC og DONG, som løb fra 1984 – 2009. For 

investeringer foretaget efter 1990 skal afskrivningsperioden løbe frem til 

2023, som i de nuværende modelberegninger. 

492. SET må afvise MEMAS’ forslag vedrørende afskrivningsperiode. 

Det er efter SETs vurdering normal praksis for regulator at anvende den 

forventede økonomiske levetid for et aktiv på tidspunktet for regulering. Det 

er ikke et kriterium for vurderingen af aktivets levetid, hvad aftaleperioden i 

en gashandelsaftale har været på aftaleindgåelsestidspunktet. Efter SETs 

vurdering kan rent kommercielle overvejelser hos parterne ud over selve 

vurderingen af gasreservernes størrelse have haft indflydelse på varigheden 

af den pågældende aftale. Derfor fastholdes afskrivningsperioden til 2023, 

som er det af DONG oplyste forventede slutår for gasproduktion på felterne 

på dansk sokkel i Nordsøen. 

Driftsomkostninger  

493. Efter MEMAS’ opfattelse er de årlige estimerede driftsomkostninger 

for høje og bør under alle omstændigheder fratrækkes årlige driftsomkost-

ninger på [X] mio. kr. vedrørende Tyra Vest – F3. 

494. SET skal bemærke, at der ikke er lovhjemmel til en egentlig effekti-

vitetsregulering af driftsomkostningerne i opstrømssystemet, samt at drifts-

omkostningerne i SETs modelberegninger nødvendigvis må fastsættes på 

baggrund af estimerede værdier for driftsomkostningerne (eftersom der ikke 

er aflagt regnskab for driftsomkostningerne ved opstrømsaktiviteterne). 

495. Endvidere bemærker SET, at effekten af en reduktion af driftsom-

kostninger i forbindelsen Tyra Vest – F3 ikke har signifikant betydning for 

tarifniveauet i modelberegningerne.  

496. På den baggrund vil en reduktion af driftsomkostningerne ikke indgå 

i SETs samlede vurdering af et rimeligt tarifniveau.       
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Forrentning af historisk underskud 

497. Efter DONGs opfattelse er det en metodefejl i Energitilsynets model, 

at de historiske akkumulerede årlige underskud forrentes med en risikofri 

rente frem for den projektspecifikke WACC, jf. også notatet fra det britiske 

konsulentfirma NERA herom.  

498. SET anerkender, at en projektspecifik WACC kan inddrages til be-

stemmelse af fx indtægtsrammer, som det er tilfældet i den engelske regule-

ring af eldistributionsselskaber, men er samtidig af den opfattelse, at anven-

delse af WACC til forretning af periodiske underskud/overskud må bero på 

vurdering af investorrisiko i den konkrete situation. Hvis regulator ikke fo-

retager en konkret vurdering af investorrisiko i forbindelse med forrentning 

af periodiske over/underskud kan det føre til uhensigtsmæssige lånearbitra-

ge incitamenter for en investor. Dette uddybes nedenfor.   

499. I den konkrete kontekst, nemlig DONGs investeringer i opstrømssy-

stemet i Nordsøen, vil det efter SETs opfattelse være forkert at anvende 

WACC’en til forrentning af de underskud, der er blevet akkumuleret som 

følge af investeringsomkostninger i opstarten af det danske naturgasprojekt.  

500. Det skyldes, at den risikofrie rente i form af statsobligationer afspej-

ler den neutrale placeringsmulighed af over/underskud i det konkrete tilfæl-

de. DONG har som statsejet monopolvirksomhed i 1980’erne kunnet foreta-

ge statsgaranteret låntagning til investeringsomkostningerne i opstrømssy-

stemet og det danske naturgasprojekt har i opstartsfasen fået støtte med ved-

tagelser i Folketinget i form af blandt andet afgiftsfritagelsen for naturgas 

(1986 – 2000) og tilslutning af de centrale kraftværker til naturgasnettet.  

501. Det forekommer ikke rimeligt, hvis regulator tillader en virksomhed 

med et naturligt monopol (ejerskab til energiinfrastruktur), hvor ejeren (sta-

ten) tillige har adgang til at dæmpe risikofaktorerne for projektet, at forrente 

akkumulerede underskud med en WACC, der afspejler almindelige mar-

kedsbaserede risikofaktorer, frem for den risikofrie rente i form af renten på 

statsobligationer.  

502. Energitilsynet har ikke praksis for at anvende en projektspecifik 

WACC som risikofri rente. I sagen om forrentning af indskudskapital i EGJ 

på varmeområdet har tilsynet eksplicit taget stilling til at anvende en risiko-

fri rente til diskontering og på naturgasområdet (distribution) anvendes en 4-

årig såkaldt swap-rente svarende til reguleringsperiodens længde. Energitil-

synet foretager således en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.   

503. SET afviser på den baggrund at anvende WACC’en til forrentning af 

de akkumulerede underskud fra opstartsfasen af investeringerne i opstrøms-

systemet frem for den risikofrie rente udtrykt ved den 10-årige statsobligati-

on. 
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504. Energitilsynet har i tabel 14 foretaget en beregning, hvor WACC’en 

anvendes til forrentning af akkumulerede over/underskud. Det fremgår af 

disse beregninger, at det kun er i model 1B, at denne fremgangsmåde fører 

til højere tariffer. I de øvrige modeller er effekten behersket. 1 B er det sce-

narium, som DONG har foretaget beregninger på. 

Omkostninger til skat 

505. DONG har i forbindelse med skriftvekslingen i denne sag fremlagt 

et notat udarbejdet af det britiske konsulentfirma NERA. Et hovedsynspunkt 

i notatet er, at Energitilsynets modelberegninger bør korrigeres for, at rør-

ledningsdelen af DONG Naturgas A/S isoleret set (på stand alone basis) 

ville have været skattepligtig fra omkring 1992.  

506. SET anerkender rent beregningsmæssigt de skattetekniske forudsæt-

ninger i NERA notatet om indregning af en effektiv skattebetaling fra det 

tidspunkt i et investeringsforløb, hvor et projekt på stand alone basis bliver 

skattepligtigt.   

507. SET finder det imidlertid ikke metodemæssigt korrekt at indregne en 

teoretisk funderet skattebetaling ved fastsættelsen af en rimelig tarif for 

DONGs opstrømssystem i Nordsøen - uden at det kan dokumenteres, at en 

faktisk skattebetaling ville have fundet sted. Dette uddybes nedenfor.  

508. I udgangspunktet er det efter SETs vurdering gunstigt for DONG, at 

Energitilsynets modelberegninger baseres på en efter-skat WACC fra 1999, 

som er det år, hvor koncernen DONG Naturgas A/S første gang skal betale 

selskabsskat.  

509. Udstrækkes denne antagelse til at omfatte en teoretisk skattebetaling 

for opstrømsprojektet på stand alone basis som foreslået af NERA, vil det 

efter SETs vurdering ikke afspejle en rimelig vægtning af skatteforholdet i 

forhold til, at det i den konkrete sag ikke er muligt at dokumentere faktiske 

skattebetalinger.  

510. DONG Naturgas A/S koncernen har ikke betalt skat før 1999, og har 

ikke haft skattebetalinger som følge af opstrømsrørledningsaktiviteterne i 

hvert fald frem til 2007, hvor tredjepartskunder første gang har betalt 

DONG for transportydelser, hvorved en indtægt af aktiviteten er blevet bog-

ført.   

511. DONGs samlede omsætning fra tredjepartskunder i opstrømssyste-

met udgør i alt [X] mio. kr. i perioden 2007-2011 (begge år inkl.). Denne 

omsætning er ikke nok til at udløse en skattebetaling for opstrømsaktiverne, 

når der tages hensyn til driftsomkostninger og afskrivninger i samme perio-

de. Til sammenligning udgør den samlede skattebetaling over aktivernes le-

vetid i NERA notatets beregning i nutidsværdi 7,5 mia. kr. og tarifvirknin-
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gen heraf er i NERA notatet en stigning på knap 3 øre/m
3
 (fra 6,5 til 9,3 

øre/m
3
) i 2011.  

512. Efter SETs vurdering er det ikke foreneligt med rimelighedskriteriet 

i opstrømsbekendtgørelsen at lade modelberegningerne tage højde for en te-

oretisk funderet men reelt fiktiv skattebetaling, når der ikke kan dokumente-

res en faktisk skattebetaling på opstrømsaktiviteten.  

513. Modelteknisk betragtes opstrømsaktiviteten i SETs modelberegnin-

ger på stand alone basis, da dette er nødvendigt for at kunne isolere de 

drifts- og kapitalomkostninger, som DONG har afholdt. Den modeltekniske 

stand alone forudsætning for opstrømsaktiviteterne bør efter SETs vurdering 

ikke udvides til skattebetalinger for perioden 1992-1998, som rent faktisk 

ikke har fundet sted, når den samlede regulatoriske over/underdækning skal 

fastlægges.  

514. Såfremt der i modelberegningerne for tarifgrundlaget skal tages høj-

de for skattebetalinger fra perioden før 1999, bør dette efter SETs vurdering 

alene baseres på omkostninger, som der er dokumentation for. I dette tilfæl-

de kan omkostningerne derfor kun inddrages, hvis DONG kan dokumentere, 

at DONG som koncern har afholdt skattebetalinger som følge af rørled-

ningsaktiviteterne i den pågældende periode. 

515. Det bemærkes endvidere, at NERA i sine beregninger tager ud-

gangspunkt i model 1B
74

, mens SET anser model 1A som den retvisende 

model for historiske omkostninger og indtægter ved opstrømsaktiviteterne i 

DONG. Resultaterne for modelkørsler med samme skatteforudsætninger 

som i NERA notatet er beskrevet i sagsfremstillingen og tabel 15. I model 

1A vil indregning af skattebetalinger på stand alone basis fra 1992 – 1998 

betyde en tarifændring fra -9,22 øre/m
3
 til -6,41 øre/m

3
. 

WACC parametre 

516. DONG anfører, at parametre i WACC modellen er behæftet med 

usikkerhed navnlig i lyset af den lange modelperiode.  

517. SET anerkender, at der er usikkerhed forbundet med den langvarige 

modelperiode, og har i forbindelse med Tilkendegivelsen fremlagt følsom-

hedsberegninger, der netop viser dette aspekt.   

518. Det betyder også, at SET generelt tolker resultaterne af modelbereg-

ningerne med forsigtighed og netop har valgt at inddrage flere modeller til 

støtte for skønnet for den rimelige tarif.  

                                                 
74

 I NERA notatet benævnt model 1a grundet anden notation end i dette notat.  
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Samlet effekt af WACC som diskonteringsfaktor og skattebetalinger fra 
1992 

519. Som beskrevet ovenfor finder SET, at der modelteknisk skal tages 

udgangspunkt i modelberegninger på stand alone basis. SET finder dog ik-

ke, at denne tankegang hverken kan eller skal udstrækkes til inddragelse af 

WACC diskontering og skattebetaling fra 1992.  

520. Efter SETs vurdering bør stand alone antagelsen ikke anvendes til at 

foretage modelberegninger for omkostninger og indtægter i et investerings-

projekt, som er løsrevet fra den konkrete kontekst, som projektet er en del af 

– herunder ejerforhold, selskabsmæssige risici ved investeringstidspunktet, 

lånemuligheder i forbindelse med adgang til fremmedkapital m.v. 

521. Investeringen i rørledningsaktiviteterne skal efter SETs opfattelse 

vurderes på baggrund af de faktiske historiske omstændigheder, herunder at 

Tyra – Nybro ledningen fra opstarten og helt frem til i dag udgør et naturligt 

monopol for transport af gas fra produktionsfelterne i Nordsøen til det dan-

ske marked, at koncernen DONG Naturgas A/S har haft monopol på engros-

salg af gas i Danmark i perioden frem til liberaliseringen af markedet påbe-

gyndtes i 2000, at DONG har haft adgang til låneoptagelse med statsgaranti, 

at Folketinget har vedtaget lovgivning, der har støttet naturgasprojektet, 

herunder afgiftsfritagelse og tilslutning af centrale kraftværker til naturgas, 

og at DONG som koncern først har været skattepligtig i 1999.  

522. Efter SETs vurdering vil det være forkert metodeanvendelse at se 

bort fra det faktiske historiske forløb i Danmark. Dette uagtet, at SET ikke 

vil udelukke, at inkludering af WACC og skattebetaling på stand alone basis 

vil kunne anvendes i andre regulatoriske sammenhænge, som det fx af 

DONGs rådgivere NERA påpeges i eksempler fra den engelske regulering. 

523. Det ses af tabel 16 i sagsfremstillingen, at effekterne af DONGs for-

slag til modelændringer slår relativt voldsomt igennem på den estimerede 

tarif i forhold til SETs øvrige modelberegninger. Således vil spændet for 

fastsættelse af en rimelig tarif udgøre mellem 4,7 – 8,01 øre/m
3
 ved en 

kombineret effekt af DONGs forslag i de øvrige modeller, mens der alene i 

model 1 scenarium B er tale om en meget høj tarif på 39,07 øre/m
3
.  

524. SET anser også på den baggrund det af DONG angivne kombinerede 

resultat på 39,07 øre/m
3
 som værende helt uden for vurderingsgrundlag for 

en rimelig tarif. 

Kapacitetsbooking 

525. MEMAS har fremført, at der i modelberegningen af tariffen skal ta-

ges højde for, at DONG har som et hovedvilkår, at køb af transport sker ved 

køb af kapacitet i rørledningen frem for betaling for den faktisk transporte-

rede volumen. 
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526. DONG på sin side anfører, at der i opstrømsbekendtgørelsen ikke er 

hjemmel til at sidestille DONGs brug af systemet med tredjepartsadgang. 

527. Når en transportkunde betaler for kapacitet betyder det, at kapacite-

ten skal udnyttes fuldt ud i den periode, den er købt, for at tarifbetalingen 

svarer til en volumenbetaling opgjort i øre/m
3
. Fuld udnyttelse af kapacite-

ten svarer til, at transportkunden har en loadfaktor på 1. I praksis er dette 

sjældent tilfældet, da produktion og afsætning af gas varierer ved forbruget 

time for time, dag for dag og sæson for sæson. Derfor vil en transportkunde 

typisk skulle købe mere kapacitet end der bruges, eftersom den købte kapa-

citet for en given periode skal svare til den forventede maksimale transport. 

Som det fremgår af tabel 4, ligger MEMAS’ loadfaktor på mellem [X] og 

[X]. 

528. SET har allerede i forbindelse med Tilkendegivelsen foretaget en 

grundig analyse af data for den historiske fleksibilitet, der implicit er stillet 

til rådighed for DONG som transportkunde i eget opstrømssystem. Ved 

værdien af fleksibilitet forstås, at afsætningen af gas ikke har en flad profil 

over tid men varierer time for time og mellem årstiderne. Ved bookning af 

kapacitet i rørledningen skal der tages højde for dette – i form af at der skal 

tages højde for det maksimale døgnforbrug når der bookes kapacitet for en 

given periode. Værdien af, at DONG har kunnet nøjes med at anvende den 

præcise volumen i stedet for at booke kapacitet i forhold til det maksimale 

forbrug, svarer til værdien af fleksibilitet.    

529. På baggrund af denne analyse når SET til den konklusion, at et kon-

servativt estimat for værdien af denne fleksibilitet svarer til en forøgelse på 

15,7 pct. af den bookede kapacitet i opstrømssystemet i den historiske peri-

ode. Givet mængdeusikkerheden både hvad angår månedlig produktion og 

månedlig afsætning, som er en helt fast bestanddel af at være aktør på gas-

markedet, vil det efter SETs vurdering være fejlagtigt ikke at korrigere her-

for i opgørelsen af det historiske indtægtsgrundlag for opstrømsaktiviteter-

ne. 

Opsummering omkostningselementer 

530. Sammenfattende er konsekvenserne af ovenstående vurdering af par-

ternes synspunkter vedrørende modelberegningerne: 

 At [ord slettet] betalingen på [X] mio. kr. [sætning slettet] ikke ind-

regnes fuldt ud som en investeringsomkostning i tarifgrundlaget, da 

skønsmæssigt 237,5 mio. kr. kan henføres til optionsværdien [sæt-

ning slettet] 

 At tarifantagelsen i SETs basismodel fastholdes, det vil sige, at 

transportfradraget i DONG-DUC gashandelsaftalerne fra 1990 og 

1993 ikke indregnes som historisk tarif 

 At afskrivningsperiode med levetid af anlæg frem til 2023 fastholdes 

 At værdien af linepack ikke indregnes i tarifgrundlaget 
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 At rimelighedsvurderingen af transporttariffen sker med udgangs-

punkt i tarifindtægter beregnet ud fra kapacitetsbetalinger 

 At der ikke indregnes skattebetaling i efter-skat WACC beregningen 

før 1999, hvor DONG bliver skattepligtig 

 At den risikofrie rente til diskontering af årlige over/underskud i 

modellen er den 10-årige statsobligation og ikke den projektspeci-

fikke WACC 

 At SET anerkender, at modelberegningernes resultater er følsomme 

over for selv mindre justeringer i modellens nøgleparametre, herun-

der parametrene i WACC’en.  

 

Sammenligning med andre lande 

531. Det er DONGs opfattelse, at Energitilsynets behandling af sagen 

alene skal baseres på en sammenligning med markedets praksis for tilsva-

rende aftaler. DONG vurderer, at det ikke er godtgjort, at DONGs tariffer 

ligger over markedsniveau. I øvrigt har DONG en række indvendinger til de 

af tilsynet beregnede opstrømstariffer i andre lande, som fremgår af tilken-

degivelsen af 20. juni 2011. 

532. En sammenligning med priser i opstrømssystemer i de omkringlig-

gende lande fører efter DONGs opfattelse til, at det må konkluderes, at 

DONGs priser ligger inden for markedets spænd for tilsvarende ydelser.  

533. SET er ikke enig i, at DONGs opstrømstariffer ligger inden for mar-

kedets spænd. Når der skal foretages en sammenligning mellem tariffer fx i 

elnet, transmissionssystemer etc. er det en væsentlig forudsætning, at tarif-

ferne forinden gøres sammenlignelige. Som regel er sådan en benchmarking 

ganske kompliceret og kræver detaljerede oplysninger fra de operatører, 

som skal have tarifferne sammenlignet. Det er næppe korrekt som foreslået 

af DONG at foretage en direkte sammenligning af opstrømstarifferne uden 

skelen til den service, der leveres. 

534. Hertil kommer, at Energitilsynet kun i et vist omfang har indblik i ta-

riffer i andre opstrømssystemer og i endnu mindre omfang indblik i facilite-

ternes størrelse, serviceydelser etc., og tilsynets jurisdiktion rækker ikke så 

langt, at det lader sig gøre at indhente sådanne oplysninger. 

535. SET har i tabel 9 foretaget en simpel benchmarking af tarifferne ud-

trykt som en normering af tarifferne pr. km rørledning. Det fremgår af den 

simple benchmarking, at DONGs tariffer – hvis de skulle følge niveauet på 

markedet – skulle ligge på mellem [beløb slettet] og 1,98 øre/m
3
. NOGAT-

tariffen ligger i den høje ende på [beløb slettet]. Som tidligere beskrevet har 

selskabet bag NOGAT ikke ønsket at udlevere oplysninger om tarifniveau. 

Det beløb, der ligger til grund for SETs beregninger, er således et beløb, der 

alene er oplyst af DONG og som ikke kan verificeres. Det kan således ikke 
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lægges til grund, at den tarif-størrelse, som SET er i besiddelse af, gælder 

alle selskaber. 

536. På denne baggrund finder SET, at der kun i ringe omfang kan lægges 

vægt på NOGAT-tariffen [ord slettet]. Herefter vil en sammenligning af ta-

rifferne føre til, at DONGs tariffer skulle ligge et sted mellem 6,16 og 1,98 

øre/m
3
. Henset til, at de fleste beregninger peger på en tarif på omkring 2 til 

3 øre og henset til, at kun en to tariffer [ord slettet] overstiger 6 øre, ville det 

skøn, som tilsynet udøver ved vurderingen af tariffernes rimelighed føre til, 

at en rimelig opstrømstarif Tyra-Nybro skulle ligge på maksimalt 3,5 til ca. 

6 øre/m
3
, hvis der alene skulle lægges vægt på markedets gældende praksis.  

537. Efter SETs vurdering er der således under alle omstændigheder ikke 

basis for at bibeholde et tarifniveau på 10 øre/m
3
 i DONGs opstrømssystem 

med henvisning til tarifniveauet i Nordvesteuropæiske lande.   

Øvrige vilkår 

538. I ovenstående afsnit har SET taget stilling til rækken af kommentarer 

vedrørende de omkostninger, der bør indgå ved beregningen af den rimelige 

tarif. MEMAS’ klage indeholder imidlertid også klagepunkter, som ikke 

vedrører tarifniveauet. Nedenfor har SET gennemgået disse punkter og tager 

stilling til, om DONG kan påbydes andet og mere end at nedsætte tarifferne. 

Ikke-diskrimination 

539. MEMAS fremfører, at DONGs tariffer og vilkår diskriminerer mel-

lem DONGs egne aktiviteter og MEMAS som tredjepart. På denne bag-

grund er der ikke mulighed for åben og lige konkurrence. DONG skal derfor 

pålægges fremover at tilbyde MEMAS tariffer og vilkår for adgang til op-

strømssystemet, som er mindst lige så gunstige som dem, DONGs egne ak-

tiviteter har i Tyra-Nybro. 

540. DONG på sin side understreger, at ejerens egen benyttelse af infra-

strukturen ikke er omfattet af tredjepartsadgangen, og i et bundlet system 

giver det i øvrigt ikke mening at stille krav om, at ejeren skulle booke kapa-

citet hos sig selv på samme måde som tredjeparter. 

541. Hertil skal SET bemærke følgende: SET er enig i, at opstrømsbe-

kendtgørelsen eksplicit nævner, at der ikke må diskrimineres mellem ansø-

gere. Ordlyden tilsiger således alene, at DONG ikke må diskriminere mel-

lem de forskellige ansøgere – bekendtgørelsen indeholder ikke en bestem-

melse, der pålægger selskabet at give ansøgere til opstrømssystemet samme 

adgangsvilkår som selskabet selv har. 

542. Der er imidlertid med implementeringen af den 3. energiliberalise-

ringspakke blevet pålagt Energitilsynet nye opgaver, idet tilsynet også skal 

overvåge graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence på en-

grosmarkedet samt enhver konkurrenceforvridning eller begrænsning af 
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konkurrencen. Som led i denne overvågning kan Energitilsynet bl.a. fast-

lægge og pålægge foranstaltninger inden for gældende lovgivning for at 

fremme effektiv konkurrence og sikre, at markedet fungerer
75

. 

543. Det er SETs vurdering, at DONG med den stærke position, som sel-

skabet har på det danske naturgasmarked – i særdeleshed engrosmarkedet – 

sammenholdt med selskabets ejerskab til opstrømsrørledningerne til Nybro 

besidder en dominerende stilling på det primære danske engrosmarked for 

naturgas.  

544. Hvis DONG har bedre vilkår og/eller lavere priser for transport i op-

strømssystemet end de nærmeste konkurrenter, vil det være vanskeligt at 

konkurrere mod DONG og der er en nærliggende risiko for skævvridning af 

konkurrencen. På denne baggrund finder SET, at de vilkår og priser, som 

selskabet tilbyder MEMAS – og andre konkurrenter – skal være  lige så at-

traktive som de vilkår, selskabet selv har. 

545. Hertil kommer, at DONG – som tidligere beskrevet – har afgivet en 

række tilsagn, som forpligter selskabet udover hvad der måtte fremgå af 

NGFL med tilhørende bekendtgørelser. Et af de tilsagn vedrører fx DONGs 

forpligtelse til at tilbyde korte produkter. 

Forhandlinger 

546. MEMAS fremfører om forhandlingerne, at MEMAS uden held har 

forsøgt at få tariffen sænket til 7 øre/m
3
. Det er MEMAS opfattelse, at der 

ikke er tale om en egentlig reel forhandling. Det er samlet MEMAS erfa-

ring, at DONG på forhånd definerer prisen, og MEMAS er pristager. 

547. DONG forklarer, at DONG har udarbejdet et standardprodukt, hvor 

tariffer og vilkår er fastsat i forhold til praksis på markedet for opstrøms-

transport samt de tidligere forhandlinger, DONG har været involveret i. 

DONG oplyser desuden, at forhandlinger i to tilfælde siden 2007 har ført til 

aftaler, der ikke følger standardtariffer/vilkår. 

548. Det er SETs vurdering, at DONGs ageren i forhold til forhandlinger-

ne med MEMAS opfylder bestemmelserne i opstrømsbekendtgørelsen. 

DONG har givet MEMAS adgang til opstrømssystemet i det omfang 

MEMAS har ønsket. MEMAS og DONG er uenige om prisen, og i det til-

fælde, hvor der ikke kan opnås enighed om en pris, fordi sælger ikke ønsker 

at gå længere ned, er køber givet pristager. 

549. SET har i øvrigt i direkte forlængelse af den skriftlige høring af ud-

kast til afgørelse hos parterne, arrangeret et egentligt forhandlingsmøde i 

medfør af opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. 
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 Se Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas 

m.v., BEK 1002 af 20/10/2011. 
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Døgnkapacitetsbooking 

550. MEMAS fremfører, at når DONG kan føre gas ind på markedet uden 

først at booke kapacitet, hindrer det MEMAS i at konkurrere på lige vilkår 

med DONG, og MEMAS vurderer, at DONGs tarifindtægter i rimeligheds-

vurderingen bør afspejle kravet om kapacitetsbookning.  

551. DONG forklarer, at tilbud om månedsaftaler til samme enhedstarif 

som årsaftaler de facto svarer næsten til en volumentarif. DONG oplyser 

derudover, at selskabet har givet tilsagn om at udvikle et ”day-ahead” trans-

portprodukt. 

552. SET skal indledningsvis bemærke, at der i modelberegningerne tages 

højde for, at en estimeret kapacitetsreservation i gennemsnit er større end 

det faktiske flow. Det er efter SETs vurdering korrekt, at et krav om, at 

MEMAS (og andre tredjeparter) skal foretage kapacitetsbookning, medens 

DONG har fuld fleksibilitet til enhver tid, udgør en diskrimination, som igen 

kan skævvride konkurrencen.  

553. Som allerede nævnt vurderer SET, at DONGs dominerende position 

på det danske gasmarked samt ejerskabet til opstrømsledningen tilsiger, at 

selskabet ikke må diskriminere mellem sig selv og tredjeparter. Det er også 

SETs vurdering, at netop denne problemstilling kan udgøre en urimelig be-

tingelse, som SET i medfør af opstrømsbekendtgørelsens §§ 6 eller 7, har 

pligt til at gribe ind over for. 

554. I lyset af at DONG allerede 1. oktober 2012
76

 indfører et ”day-

ahead” produkt og i betragtning af, at DONG pr. 1. januar 2013 vil foretage 

en selskabsmæssig adskillelse af opstrømsaktiviteterne, indstiller SET, at 

der ikke foretages yderligere. Det forekommer mere hensigtsmæssigt, at 

SET forholder sig konkret til de nye vilkår, når det bliver aktuelt.   

555. Endelig skal SET bemærke, at DONG med den nye opdeling af tarif-

fen i et kapacitetselement og volumenelement i et vist omfang afbøder de 

skadelige virkninger af denne forskelsbehandling. 

Korte produkter 

556. MEMAS fremhæver, at kravet fra DONG om at MEMAS og tredje-

parter minimum skal reservere 30 dage, giver DONG en klar konkurrence-

mæssig fordel, hvilket er urimeligt. Markedsaktørerne har længe efterspurgt 

korte produkter.  

557. DONG fastholder, at SET efter DONGs opfattelse ikke har hjemmel 

til ex ante at påbyde DONG at udbyde visse produkter – fx korte produkter. 

DONG vil dog udbyde døgn- og ugeprodukter snarest.  
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 Som tidligere oplyst har DONG udskudt lanceringen af døgn- og ugeprodukter til eftet 

tilsynet har truffet afgørelse i klagesagen fra MEMAS. 
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558. SET skal hertil bemærke, at som ved vilkåret ”døgnkapacitetsbook-

ning”, skal DONG efter SETs opfattelse, når der gives tredjepartsadgang til 

opstrømsrørledningen sikre sig, at vilkår og priser til MEMAS og til øvrige 

tredjepartskunder ikke er ringere end de priser og vilkår, som DONG selv 

har. 

559. DONGs adgang til fuld fleksibilitet til at ”flowe” i systemet efter be-

hov – hvilket kan sammenlignes med til en hver tid at kunne erhverve ultra 

korte produkter, uden at skulle forhandle herom først - har alt andet lige gi-

vet DONG en væsentlig fordel på markedet. Det er SETs vurdering, at det er 

urimeligt, såfremt MEMAS og andre tredjepartsaktører – som jo alle er 

DONGs konkurrenter på engrosmarkedet – ikke tilbydes samme vilkår som 

DONG. Og det er SETs vurdering, at også dette forhold kunne falde ind un-

der bestemmelsen i opstrømsbekendtgørelsens § 6 eller 7 som en betingelse, 

der ikke er rimelig, og som der kan gribes ind over for.  

560. Hertil kommer, at det tilsagn, som DONG afgav tilbage i 2003, retter 

sig mod bl.a. korte produkter, som ganske rigtig påpeget af MEMAS. Det er 

SETs umiddelbare vurdering, at de problemer, der skal overvindes, før 

DONG kan tilbyde korte produkter, ikke er så store, at DONG vil kunne 

undslå sig for at tilbyde korte produkter. 

561. I betragtning af, at DONG 1. oktober 2012
77

 indfører day-ahead pro-

dukter i opstrømsregimet, og under hensyntagen til, at opstrømsaktiviteten 

ved udgangen af 2012 bliver selskabsmæssigt adskilt, vil SET ikke foretage 

sig yderligere på nuværende tidspunkt. SET vil, når det bliver aktuelt, for-

holde sig til de nærmere priser og vilkår for DONGs udbud af korte produk-

ter.  

Linepack 

562. Som nævnt er der mulighed for linepack i opstrømssystemet og 

MEMAS finder, at denne linepack har en kommerciel værdi, som DONG 

udnytter. MEMAS peger i den forbindelse på, at der i visse måneder ikke er 

tredjepartstransport i systemet, hvorfor DONG kan udnytte systemets line-

pack og derved spare på lagerudgifter. 

563. Som forklaret af DONG har selskabet ikke selvstændige indtægter 

ved linepack‘en, idet værdien gives videre til alle brugerne i form af et ba-

lancebånd på 12 pct.  

564. Det er muligt, at der er måneder, hvor der ikke er tredjepartstransport 

i opstrømssystemet, hvorfor DONG i disse perioder vil kunne udnytte mu-

ligheden for linepack. SET vurderer dog, at værdien af denne linepack er 

begrænset, fordi DONG aldrig kan vide, hvornår der kommer et selskab og 

anmoder om transport i systemet. Det er således SETs vurdering, at linepack 
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 Lanceringe er udskudt til efter tilsynets afgørelse i klagesagen fra MEMAS. 
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bliver anvendt som en del af den ”værktøjskasse” DONG som ansvarlig for 

balancering i opstrømssystemet har til rådighed.  

Oplysninger om DONGs egne vilkår 

565. MEMAS fremfører også, at DONG bør oplyse om tariffer og vilkår 

for egne aktiviteter og for koncernforbundne selskaber, så der skabes trans-

parens. MEMAS har i øvrigt ikke begrundet dette yderligere eller peget på 

en hjemmel. 

566. Det er SETs vurdering, at en eventuel offentliggørelse om DONGs 

tariffer og vilkår i øvrigt ville kunne skabe transparens. Det er dog også 

SETs vurdering, at der hverken i NGFL eller opstrømsbekendtgørelsen er 

hjemmel til at pålægge DONG løbende at oplyse om/offentliggøre oplys-

ninger om interne aktiviteter. 

567. Da DONG har oplyst, at der pr. 1. januar 2013 vil ske en selskabs-

mæssig opdeling, så opstrømsaktiviteten placeres i et selvstændigt selskab, 

vil der være en ny situation. 

Samlet konklusion 

568. Som det fremgår både af forarbejderne til NGFL § 21 og af op-

strømsbekendtgørelsens §§ 6 og 7, så er udgangspunktet for fastsættelse af 

priser for adgang til transport i opstrømsrørledninger, at prisen fastsættes ef-

ter forhandling mellem parterne. Dette udgangspunkt er suppleret med be-

stemmelser om, at Energitilsynet fører tilsyn med, at disse forhandlede pri-

ser er rimelige, og at Energitilsynet på baggrund af klage kan fastsætte pri-

ser for adgang til opstrømsrørledninger. Ved anvendelsen af denne hjemmel 

er Energitilsynet tillagt et vidt ikke nærmere normeret skøn. Det eneste, der 

fremgår af opstrømsbekendtgørelsen, er, at Energitilsynet ved fastsættelse af 

konkrete priser og betingelser for adgang skal lægge vægt på markedets 

praksis for aftaler af tilsvarende omfang og varighed. Det er derfor nødven-

digt at inddrage praksis fra naturgasforsyningsloven i øvrigt. 

569. I denne sag har Energitilsynet modtaget en klage over priserne, hvor-

for tilsynet har ret og pligt til i overensstemmelse med de nævnte bestem-

melser at vurdere, om de forhandlede priser skønnes at være rimelige, eller 

om der er behov for, at tilsynet griber ind. 

570. Ved udøvelsen af dette skøn tager SET udgangspunkt i NGFL’s 

formålsbestemmelse i § 1. Her fremgår, at forsyningssikkerhed, samfunds-

økonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse skal understøttes ved reguleringen, 

ligesom det er hensigten, at loven skal fremme en effektiv anvendelse af 

økonomiske ressourcer. I den henseende peger forbrugerbeskyttelsen på pri-

ser så lave som muligt.  Samfundsøkonomiske betragtninger tilsiger på den 

ene side et tarifniveau, der ikke blokerer for velfungerende konkurrence og 

ikke tillader et overnormalt indtjeningsniveau i forhold til omkostningerne 
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for et naturligt monopol og på den anden side et tarifniveau, der ikke bliver 

så lavt, at investeringer i opstrømsfaciliteter hæmmes. 

571. I grundlaget for skønnet er indgået de modelberegninger, oplysnin-

ger om markedspåvirkning, markedets praksis og konkurrencesituationen, 

som sekretariatet har redegjort for oven for. 

572. Ved foretagelsen af rimelighedsvurderingen efter NGFL er det al-

mindelig praksis at lægge vægt på, om de pågældende virksomheder opnår 

overnormal avance (misbrug af monopolstilling). SETs undersøgelse heraf 

er baseret på de ovenfor omtalte tre økonomiske modeller. 

573. Som redegjort for har SET foretaget modelberegninger, som er base-

ret på forskellige antagelser om inddragelse af de historiske data for trans-

porterede mængder i DONG’s opstrømssystem – tre modeller i alt. Som il-

lustreret ovenfor i afsnittet om Energitilsynets beregninger er der tale om 

beregninger over en meget lang periode og de data, der er til rådighed, er i et 

vist omfang behæftet med usikkerhed. Det lader sig derfor ikke gøre at be-

regne en fuldstændig præcis pris, hvilket SETs følsomhedsanalyser også vi-

ser. Den endelig fastsættelse af den rimelige pris må derfor nødvendigvis 

underbygges med et skøn. 

574. I model 1, scenarium A og B (herefter: model 1A og 1 B), er data for 

transporterede mængder en central faktor i bestemmelsen af en over- eller 

underdækning for hele perioden. Helt overordnet finder SET det korrekt at 

inddrage historiske indtægter baseret på data for transporterede mængder 

samt omkostninger i vurderingen af et rimeligt tarifniveau, hvorfor der læg-

ges afgørende vægt på resultaterne i model 1.  

575. Endvidere skal der tages højde for, at DONGs tarif er kapacitetsbeta-

ling og ikke en volumentarif i opgørelsen af historiske indtægter, hvorfor 

SET lægger betydelig vægt på resultaterne i model 1A. Disse resultater vi-

ser, at DONG til dato har opnået en rimelig forrentning af sine investeringer 

udtrykt ved en overdækning i SETs modelberegning 

576. Der er som sagt tale om data, som er fremkommet over en lang hi-

storisk periode, og dette bevirker, at model 1A og 1B er relativt følsomme 

over for selv mindre udsving i modellens grundparametre, fx WACC, anta-

get historisk tarifniveau, mængdeprognoser m.v. Endvidere fremkommer 

der i tilfælde af en meget høj overdækning fra historiske indtægter negative 

tariffer, hvilket ikke er foreneligt med en rimelig tarif. Derfor er model 2 og 

model 3 medtaget i beregningsgrundlaget som en sammenligning, der tjener 

som en kalibrering af resultaterne i model 1, hvorved eventuelle outliers – 

det vil sige relativt voldsomme enkeltstående udsving i resultaterne - kan 

elimineres fra vurderingen. For eksempel inddrager SET ikke resultatet i 

DONGs rådgiver NERAs notat om en tarif i størrelsesordenen 39 øre/m
3
 i 

vurderingen, da dette er et enkeltstående og relativt til andre model-
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ler/antagelser meget højt resultat, i øvrigt baseret på antagelser, som efter 

SETs vurdering er for gunstige for DONG.  

577. Model 2 viser niveauet for en rimelig tarif, hvis den historiske 

over/underdækning er nulstillet i 2004 (året hvor der gives tredjepartsad-

gang), og DONG således alene skal have dækket og forrentet de fremadret-

tede årlige kapitalomkostninger ved den bogførte værdi af anlægsaktiverne i 

2004 samt de årlige driftsomkostninger. 

578. Model 3 viser niveauet for en rimelig tarif, hvis det antages, at de fy-

siske anlægsaktiver er fuldt forrentet og afskrevet, og DONG derfor fremad-

rettet alene skal have dækket de årlige driftsomkostninger. Model 3 stipule-

rer dermed den nedre grænse for tarifniveauet, da SET finder det uforeneligt 

med rimelighedsbegrebet at fastsætte et tarifniveau, hvor de årlige doku-

menterede driftsomkostninger ikke kan inddækkes – uagtet den historiske 

forrentning af aktivet.  

579. Sammenfattende lægger SET vægt på resultaterne af model 1A, som 

– med SETs vurdering af parternes anbringender i forhold til modellens an-

tagelser i øvrigt – viser, at DONG til dato har opnået en overdækning på op-

strømsrørledningsaktiviteten. Beregningsteknisk er det udtrykt ved en nega-

tiv tarif, hvilket SET selvsagt ikke ville stille som krav til en rimelig tarif. 

Model 2 og model 3, der begynder i henholdsvis 2004 og 2011, inddrager i 

mindre grad historiske forhold. Model 3, der ikke inddrager historiske for-

hold, beregner de tariffer, som ville være gældende, hvis opstrømssystemet 

blev taget i brug i 2011. Tarifferne for model 3 kan opfattes som en nedre 

grænse for tarifferne.  

580. I tillæg til model 1 lægger SET vægt på resultaterne af model 2 og 3, 

der i de forskellige modelkørsler viser et rimeligt tarifniveau på omkring 5 

øre/m
3
. Endelig viser modelberegningerne følsomhed over for udsving i 

modellens grundparametre, fx WACC og prognose for gasmængder i Nord-

søen, og denne usikkerhed skal efter SETs vurdering inddrages i det samle-

de skøn for en rimelig tarif. 

581. Ved udøvelsen af skønnet inddrages markedspåvirkningen, idet til-

synet lægger til grund, at opstrømstariffen har betydning for engrosmarkedet 

og i særdeleshed for aktørernes indgåelse af større aftaler og handel med gas 

på dette marked. Særligt på det primære engrosmarked har opstrømstariffen 

betydning for andre udbyderes mulighed for at føre gas til Danmark. På det 

sekundære engrosmarked kan SET endvidere konstatere, at selv 2-3 øre pr. 

m
3
 i forskel på prisen kan være af væsentlig betydning for indgåelse af afta-

ler, valg af leverandør samt i øvrigt den daglige drift.  

582. SET har også lagt vægt på markedets praksis, idet der er foretaget en 

sammenligning af DONGs opstrømstariffer med de opstrømstariffer, som 

SET har indsigt i. Det ses af tabel 9, at de pålydende tariffer for DONG, der 
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er baseret på de opgjorte tariffer pr. km. fra andre sammenlignelige op-

strømssystemer, alle ligger markant under den nuværende tarif på 10,777 

øre/m
3
, og som redegjort for tidligere i vurderingsafsnittet tilsiger en sam-

menligning med andre lande, at DONGs opstrømstarif i Tyra-Nybro skulle 

ligge et sted mellem 3,5 og maksimalt 6 øre. Henset til, at oplysningerne om 

markedets praksis er mangelfulde og henset til, at den beregnede pris, som 

skulle lægges til grund for DONGs opstrømstariffer ligger under DONGs 

driftsomkostninger, finder SET dog, at inddragelsen af markedets praksis 

skal foretages i lyset heraf.  

583. Endelig inddrages konkurrencesituationen, idet DONG indtager en 

dominerende stilling på det primære en gros marked. Da DONG har en 

markedsandel på det primære engrosmarked på [X pct. (dominerende posi-

tion)], er der nærliggende sandsynlighed for, at en markedsaktør i ethvert 

forhold konkurrerer med DONG, og da en prisforskel på 2-3 øre/m
3 

kan væ-

re afgørende for, om der indgås aftale eller ej, er der nærliggende risiko for 

konkurrenceforvridning, hvis DONGs tariffer ikke er omkostningsægte.  

584. Med baggrund i ovenstående elementer skønner SET, at et rimeligt 

tarifniveau i transportaftalerne mellem MEMAS og DONG for perioden juli 

2011 til september 2012 skal fastsættes i intervallet 5-6,5 øre/m
3
 med uæn-

drede vilkår i aftalerne i øvrigt. Dette interval afspejler blandt andet, at mo-

delberegningerne og sammenligningerne med andre lande ikke entydigt pe-

ger på én bestemt pris. Desuden giver intervallet DONG mulighed for at 

håndtere kapacitets- og volumenbetalingen.  

585. Den nedre del af intervallet er fastsat med det formål, at DONG skal 

sikres rimelig inddækning af sine omkostninger som rørledningsoperatør, 

uagtet at investeringerne i aktiverne i øvrigt måtte være fuldt forrentede.  

586. Henset til den usikkerhed, som SETs modelberegninger dokumente-

rer og som i øvrigt naturligt forekommer i modelberegninger over en lang 

tidsperiode, er det SETs vurdering, at der foruden intervallet skal indlægges 

en sikkerhedsbuffer i tariffernes størrelse. SET finder skønsmæssigt, at en 

sådan buffer bør være i størrelsesordenen ca. 10 pct. – svarende til ca. 0,5 

øre, således at det meddeles DONG, at tariffen ikke må overstige (6,5+0,5) 

7 øre/m
3 

i alt. Herved lægger SET til grund, at DONG selv fastsætter priser-

ne og vurderer fordelingen mellem volumen og kapacitetstarif, men dog så-

ledes, at den samlede pris ikke overstiger 7 øre/m
3
. Det lægges herved også 

til grund, at DONG har mulighed for at differentiere mellem produkterne, 

således at relativt korte produkter samlet set bliver lidt dyrere end de lange 

produkter. 

587. Heri ligger også, at SET anser DONG’s nuværende tarifniveau på 10 

øre/m
3
 som urimeligt højt. Et for højt tarifniveau har negative samfunds-

økonomiske konsekvenser i form af forvridning af konkurrencen, ligesom 

der er risiko for, at andre producenter end DONG alt andet lige har lavere 



 103/104 

 

 

tilskyndelse til at investere i udbygning af produktionsfelter i Nordsøen. Så-

ledes kan et urimeligt højt tarifniveau i de eksisterende rørledninger afholde 

selskaber fra at investere i ny rørledningskapacitet på dansk sokkel i Nord-

søen, eftersom der nødvendigvis altid vil skulle betales for transport i 

DONGs rørledning for at bringe gas til det danske marked, medmindre der 

ligefrem bygges parallelle ledninger, hvilket også ville være samfundsøko-

nomisk inoptimalt. I den konkrete sag skal det således bemærkes, at et højt 

tarifniveau ikke tilskynder til yderligere investeringer i produktion og trans-

portfaciliteter på dansk sokkel i Nordsøen, men tværtimod efter SETs vurde-

ring virker hæmmende på nye investeringer fra andre investorer end DONG. 

588. Klagen fra MEMAS indeholder udover punktet om tariffens størrel-

se to andre punkter, nemlig påstanden om, at DONG allerede nu skal tilbyde 

korte produkter og påstanden om, at tredjeparter skal tilbydes samme gun-

stige vilkår som DONG selv. 

589. Med hensyn til de korte produkter er det SETs vurdering, at DONG - 

henset til selskabets position på det primære engrosmarked for naturgas i 

Danmark og henset til, at et af de bærende hensyn, som NGFL hviler på, er 

intentionen om at skabe konkurrence på naturgasmarkedet – er forpligtet til i 

vidt omfang at sikre ikke-diskriminerende vilkår for tredjepartsadgang i for-

hold til de adgangsvilkår, som selskabet selv har. Endelig har selskabet ved 

tilsagn til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og til Europa-Kommissionen 

forpligtet sig til at levere korte produkter. 

590. Imidlertid har DONG planlagt at indføre day-ahead produkter sna-

rest, hvorfor SET ikke agter at foretage sig yderligere på nuværende tids-

punkt. Klagen fra MEMAS afvises derfor på dette punkt. 

591. Med det sidste klagepunkt fra MEMAS ønsker selskabet, at der skal 

skabes en situation, hvor tredjeparter får samme gunstige vilkår og tariffer 

som DONG selv har.  

592. Som redegjort for har SET i de anvendte modeller taget hensyn til, at 

DONG ikke er underlagt et krav om kapacitetsbooking. SET har i A-

modellerne forhøjet DONGs transportindtægter for transport af egne mæng-

der, således at de flowede mængder kun udgør 85 pct. af tarifindtægterne. 

Samtidig tilbyder DONG en tarifstruktur med delvis volumenbetaling. Dette 

imødekommer i et vist omfang de kritikpunkter, som MEMAS fremfører. 

593. Hertil kommer, at DONG over for SET har tilkendegivet, at der fra 

1. januar 2013 vil ske en selskabsmæssig unbundling af opstrømsdelen. Det-

te betyder konkret, at DONGs naturgasselskab fra 1. januar 2013 på linje 

med 3.-parter henvises til aftaleindgåelse med opstrømsselskabet etc.  

594. Det er SETs vurdering, at de anvendte modeller, DONGs nuværende 

tarifstruktur samt det forhold, at der pr. 1. januar 2013 foretages en sel-
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skabsmæssig opdeling samlet set indikerer, at 3. parters adgangsvilkår fra 1. 

januar 2013 vil kunne blive identisk med de adgangsvilkår, som DONGs 

gashandelsselskab får. På denne baggrund agter SET ikke at foretage sig 

yderligere i forhold til dette sidste klagepunkt og i det omfang klagepunktet 

ikke er taget til følge, afvises også dette. 

 

Afgørelse 

595. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vur-

dering truffet afgørelse om følgende:  

 

 Det meddelelse jf. opstrømsbekendtgørelsens § 7, stk. 4, DONG Na-

turgas A/S, at tariffen i transportaftalerne mellem DONG Naturgas 

A/S og Maersk Energy Marketing A/S indgået i perioden juli 2011 – 

oktober 2012 skal fastsættes i et interval mellem 5-7 øre/m
3
 (samlet 

tarif) baseret på den nuværende tarifstruktur for opdeling mellem 

kapacitets- og volumenbetaling samt vilkår i aftalerne i øvrigt.  

 


